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FERIADO
Número de romeiros em direção a Aparecida na Dutra em outubro é 43% maior
do que antes da pandemia; no Rio, Dias das Crianças é levado a sério e
programação no Cristo é alterada por causa do clima, mas sem perder o charme.
Pág. 6

CPI da Covid deve atribuir
11 crimes a Bolsonaro
Charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de documento particular; prevaricação;
genocídio de indígenas; epidemia com resultado morte; infração de medida sanitária preventiva;
emprego irregular de verbas públicas; crime contra a humanidade; crime de violação de direito
social; e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo estão presentes na mais
recente versão do relatório final a ser votado pela CPI da Covid-19. Pág.3
ENTREVISTA SIMONE TEBET

ANDRÉ MENDONÇA

Lewandowski avalia que
questão é interna do
Senado e nega pedido
para obrigar Alcolumbre
Pág.4
INTERNACIONAL

“As pessoas estão relativizando
o imoral, o promíscuo”
Líder da bancada feminina no Senado Federal, a
advogada Simone Tebet tem se destacado como uma
das vozes mais contundentes da CPI da Pandemia,
mesmo não tendo assento permanente na comissão.
A senadora, que se aproxima de concluir seu primeiro mandato pelo MDB de Mato Grosso do Sul, fala do
pleito do próximo ano, defende a participação das
mulheres na política e diz que, com o término da CPI
—previsto para o próximo dia 20— caberá ao Minis-

tério Público seguir nas dezenas de apurações iniciadas pelos parlamentares.“A PGR não pode virar as
costas pra população brasileira”.A parlamentar ainda
disse se espantar que, no atual Governo, houve uma
conivência com práticas que não seriam aceitas em
gestões passadas, como um ministro da Economia
movimentando milhões de dólares em uma offshore.
“As pessoas estão relativizando o anormal, o ilegal, o
imoral, o que é promíscuo”. Pág. 5

No Chile,Piñera corre
risco de impeachment
após Pandora Papers.
Já no Brasil...
Pág.8
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Para desembargador que ganha
R$ 59 mil, mulher que furtou
miojo tem ‘caráter nocivo’

Defensoria
recorre ao STJ
contra decisão de
desembargadores
que manteve
prisão de uma
mãe de cinco
filhos que furtou
R$ 21,69, em
mercadorias de
um mercado,
por estar ‘com
fome’; decisão é
‘criminalização da
miséria’, diz Padre
Julio Lancelotti

pedido de liberdade provisória ao STJ
(Superior Tribunal de Justiça) em 8 de
outubro, que ainda não foi julgado. O
relator é o ministro Joel Ilan Paciornik.
Para o Padre Julio Lancellotti, da
Pastoral do Povo da Rua, o sistema de
justiça não auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que
gera um círculo vicioso.“É a criminalização e punição da miséria, quando
a Justiça não reconhece que uma pessoa furtou porque estava com fome”,
critica.“Os fabricantes da pobreza são
inatingíveis e é como a frase do Eduardo Galeano:‘a justiça é uma serpente
que só morde os pés descalços’”.

A

“Reincidência” foi a
palavra que o desembargador Julio Caio
Farto Salles mais utilizou em voto como
relator, especificamente sete vezes,
para negar o pedido de liberdade
provisória a uma mulher de 41 anos,
mãe de cinco filhos, que furtou duas
Coca-Colas, dois pacotes de miojo e
um suco em pó Tang, avaliados em R$
21,69, de um minimercado e alegou
que“roubou porque estava com fome”.
É a segunda vez que o Tribunal de
Justiça de São Paulo rejeita o pedido
da Defensoria Pública, que requisitou
que a mulher respondesse ao processo em prisão domiciliar, já que é
uma alternativa prevista no artigo 318
Código de Processo Penal e ratificada
em determinação do STF (Supremo
Tribunal Federal) para gestantes ou
mães com filhos de até 12 anos, para
crimes sem violência ou grave ameaça. Em nova decisão, a 6ª Câmara
de Direito Criminal ratificou, em 7 de
outubro, os argumentos dados pelo
promotor Paulo Henrique Castex e
pela juíza Luciana Menezes Scorza,
que enfatizaram que a mulher praticou furtos outras vezes, que a prisão
preventiva (sem tempo determinado)
se faz necessária para garantir a ordem

Homem
mata jovem
de 18 anos
atropelada
após assediá-la
em Itajaí

pública e por ela representar um
“risco à sociedade”, além de ter
informado que os filhos estavam
sob os cuidados da avó.
No voto do acórdão (decisão de
um grupo de magistrados), acompanhado pelos desembargadores Eduardo Abdalla e Ricardo
Tucunduva, Farto Salles escreveu
que a mulher “se encontrava em
cumprimento de pena em regime
aberto quando do cometimento
do delito em questão, tudo a desvendar índole indiscutivelmente
voltada à delinquência ou persistência na senda do crime, revelando-se a segregação imprescindível para se obstaculizar risco real
de novas recidivas, considerado o
caráter nocivo próprio daqueles
que fazem dos delitos seu modo
de vida”.
Na sua decisão, o desembargador ainda justificou que “fosse
a dificuldade financeira, por si só,
suficiente para delinear o estado
de necessidade, a maior parte da
população receberia um bill de
indenidade [garantia de impunidade] voltado à prática dos mais
diversos delitos, algo temerário”.
E que a mulher não poderia se
beneficiar da prisão domiciliar por

Éacriminalizaçãoe
puniçãodamiséria,
quandoaJustiçanão
reconhecequeuma
pessoafurtouporque
estava com fome.”
Padre Julio Lancellotti

Após assediar uma jovem de 18 anos,
um homem de 35 anos jogou o carro
contra ela e a matou atropelada em Itajaí,no Litoral Norte catarinense,na noite
de domingo (10).O homem foi preso em
flagrante por homicídio qualificado e
embriaguez ao volante,informou a Polícia Civil. Na tarde desta segunda-feira
(11), ele já estava no presídio.
A vítima,Vanessa Machowski,estava
com o namorado, de 21 anos, no bairro
Cordeiros por volta das 21h20.Ele disse
à Polícia Militar que ambos conversavam, ele dentro da cabine de um caminhão estacionado e ela do lado de
fora, quando uma caminhonete Tucson parou ao lado da jovem. O motorista de 35 anos a assediou verbalmente.

Momento da prisão

causa da reincidência e que ela
mesma seria a culpada de permanecer longe dos filhos pelo crime
que cometeu.“Ainda a respeito, não
se demonstrou a imprescindibilidade da soltura para cuidar das
crianças, tarefa igualmente possível aos avós ou outros familiares
(cuja inexistência não se cogitou,
indicando-se, ao contrário, estar
a prole sob os cuidados de sua
genitora fls. 39), cabendo salientar haver a própria ré provocado
seu afastamento dos menores ao
se envolver, em tese, com a prática
de novo ilícito”.
Segundo o site do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo,
Salles recebe salário bruto de R$
78.309,32. Com os descontos, o salário que cai na sua conta é de R$
59.001,52.
O defensor público Diego Polachini argumentou que “o artigo
[sobre a prisão domiciliar para
mães] não exige a demonstração
dos cuidados da criança”. Na petição, ele destacou reportagem do
jornal Extra que mostrou pessoas
garimpando restos de ossos e carne
rejeitados em supermercados do
Rio de Janeiro.
O defensor entrou com um

O supervisor do estabelecimento
viu através das câmeras de segurança
do mercado Oxxo, na zona norte da
capital, a mulher colocando os produtos dentro de uma sacola e saindo
sem pagar. No mesmo momento, uma
viatura da Polícia Militar passava pelo
local e uma funcionária chamou os
policiais. A mulher tentou fugir, mas
foi alcançada pelos PMs.
Quando foi apresentada no 27º
DP (Campo Belo), a acusada estava
com escoriações na cabeça. Segundo
a versão dada pelos policiais e que
consta no boletim de ocorrência, os
ferimentos teriam ocorrido porque,
na fuga, ela teria caído duas vezes.
A Defensoria Pública contesta esta
versão.“A empresa vítima não relata
qualquer dessas quedas e a paciente
permaneceu em silêncio. Ressalte-se
que a sua lesão ocorreu na testa, não
sendo compatível com uma suposta
queda, em que as lesões ocorrem, via
de regra, nas mãos e joelhos”, descreveu Polachini.
“Portanto, sem a realização da
audiência de custódia e sem qualquer documento médico a atestar
a ntegridade física do flagrado, não
é possível concluir pela higidez do
ato de prisão, o que a torna ilegal”,
concluiu o defensor.

O namorado, então, desceu do
caminhão para ver o que estava ocorrendo. O motorista da Tucson também
saiu do carro. Segundo o namorado
da vítima, ele estava com fortes sinais
de embriaguez.
Houve uma discussão e o motorista da Tucson voltou para o veículo
e saiu do local. Depois de cerca de
5 minutos, porém, ele voltou e jogou
o carro em cima da jovem. Ela foi
esmagada contra o caminhão e o
autor do atropelamento fugiu em alta
velocidade.
A jovem recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levada para
a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) do bairro Cordeiros pelo Corpo

de Bombeiros Militar, mas não resistiu.
Os socorristas encontraram a vítima
inconsciente. Conforme os bombeiros,
ela teve politraumatismo e suspeita de
hemorragia interna.
A Polícia Militar foi chamada e
fez buscas. Os agentes encontraram
o motorista da Tucson deitado na rua
com alguns cortes no rosto. O carro
foi encontrado em uma via em frente
à casa dele.
O veículo estava amassado, indicando que houve a batida. Segundo a
PM, o motorista confirmou que jogou
o carro na direção da jovem. Como
ele estava ferido, ele foi levado para a
UPA do bairro Cordeiros. O carro Tucson foi guinchado.
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De charlatanismo a genocídio: veja 11 crimes
que a CPI da Covid deve atribuir a Bolsonaro
Fotos: Edilson Rodrigues / Agência Senado

A versão mais recente do
relatório final sustenta que o
presidente da República incorreu
em, pelo menos, 11 crimes

A

mais recente versão do relatório final a ser votado pela CPI
da Covid-19 vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em pelo
menos 11 crimes: charlatanismo; incitação ao crime;
falsificação de documento particular; prevaricação; genocídio de indígenas; epidemia com resultado morte; infração de medida sanitária preventiva; emprego irregular de verbas públicas; crime
contra a humanidade; crime de violação de direito
social; e incompatibilidade com dignidade, honra
e decoro do cargo.
O texto do senador Renan Calheiros (MDB-AL)
deverá ser lido no próximo dia 19 de outubro. Se
aprovado, o relatório será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPDF). Caberá ao procurador-geral da República, Augusto Aras, analisar se apresenta denúncia formal ao Judiciário. Além do presidente, outras 40 pessoas serão indiciadas. As listas e
os nomes podem sofrer modificações até a votação.
Os crimes atribuídos a Bolsonaro podem render
pena superior a 20 anos. Confira o que diz o texto:

1

Epidemia com resultado morte
O governo federal atrasou a compra da
vacina contra a Covid e impediu que
milhares de brasileiros fossem imunizados com antecedência. A medida
poderia ter salvado vidas. Além disso,
o governo optou por dar ênfase a um
tratamento precoce com medicamento
comprovadamente ineficaz,em vez de
proteger a população.

2

Infração de medida
sanitária preventiva
O presidente negou-se a usar máscara de
proteção individual quando se encontrou com apoiadores e subordinados.
Com a conduta, Bolsonaro desrespeitou leis estaduais e do Distrito Federal.

3

Charlatanismo
Considerado como conduta criminosa
que atenta contra a saúde pública.
Envolve os comportamentos que insuflam a cura a uma enfermidade por
meio secreto ou infalível.“O charlatão alardeia a cura, sem se valer de respaldo científico”,constará do relatório.
Bolsonaro foi um defensor incondicional do tratamento precoce e,sobretudo,
do uso da hidroxicloroquina.

4

Incitação ao crime

Ao estimular a população a se aglomerar,
a não usar máscara e a não se vacinar,
Bolsonaro incitou as pessoas a infringirem determinação do poder público destinada a impedir a propagação do vírus.

5

Falsificação de
documento particular
Bolsonaro falsificou um documento
particular; no caso,uma análise pessoal
feita pelo auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Marques, intitulada Da possível
supernotificação de óbitos causados
por Covid-19 no Brasil.

6

Emprego irregular
de verbas públicas
Refere-se à compra de cloroquina em
diversas ocasiões.Como o uso da droga
para a Covid-19 não tinha o aval da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a ordem para produzi-la se mostrou ilegal.

7

Prevaricação
Bolsonaro se omitiu em apurar denúncias de irregularidades na compra da
vacina Covaxin.

8

Genocídio de indígenas
A forma como o governo federal con-

Questionado
sobre 600 mil
mortes
por Covid,
Bolsonaro diz:
“Não vim me
aborrecer”
duziu a política indigenista, antes e
durante a pandemia de Covid-19, mostrou-se apta a destruir total ou parcialmente esses grupos,bem como a causar
intenso sofrimento e desaparecimento
de importantes referências culturais.

9

Crime contra a humanidade
Previsto no Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional, o crime se
caracterizaria pelo fato de o presidente
incorrer em ato desumano que afetou
gravemente a integridade física ou a
saúde da população no que diz respeito às mortes, superlotação de UTIs
e falta de oxigênio em Manaus.

10

Crime de violação de direito
social: em Manaus, em janeiro
de 2021, faltou oxigênio
em hospitais e postos de
atendimento.
A comitiva do governo federal, representada pela secretária de Gestão no
Trabalho e da Educação na Saúde, do
Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro,
tinha ciência da alta probabilidade de
colapso do sistema de saúde amazonense, inclusive tendo conhecimento
da carência de insumos necessários
ao funcionamento das atividades hospitalares.A receita do presidente foi a
cloroquina.

11

Incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e
crimes de responsabilidade
A minimização constante da gravidade da Covid-19, a criação de mecanismos ineficazes de controle e tratamento da doença, a falta de coordenação política e de campanhas educativas, além de omissão e atraso na
aquisição de vacinas demonstram
que Bolsonaro atentou contra a saúde
pública e a probidade administrativa.

A mais recente versão do relatório
final a ser votado pela CPI da Covid-19
vai propor o indiciamento do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) em pelo
menos 11 crimes: charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de documento particular;prevaricação;genocídio de indígenas; epidemia com resultado morte; infração de medida sanitária preventiva; emprego irregular de
verbas públicas; crime contra a humanidade; crime de violação de direito
social; e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.
O texto do senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá ser lido no próximo dia 19 de outubro.Se aprovado,o
relatório será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPDF).Caberá ao
procurador-geral da República,Augusto
Aras, analisar se apresenta denúncia
formal ao Judiciário. Além do presidente,outras 40 pessoas serão indiciadas.As listas e os nomes podem sofrer
modificações até a votação.
Os crimes atribuídos a Bolsonaro
podem render pena superior a 20 anos.
Confira o que diz o texto:
1. Epidemia com resultado morte:
o governo federal atrasou a compra da
vacina contra a Covid e impediu que
milhares de brasileiros fossem imunizados com antecedência. A medida
poderia ter salvado vidas. Além disso,
o governo optou por dar ênfase a um
tratamento precoce com medicamento
comprovadamente ineficaz,em vez de
proteger a população.
2. Infração de medida sanitária
preventiva: o presidente negou-se a
usar máscara de proteção individual
quando se encontrou com apoiadores
e subordinados. Com a conduta, Bolsonaro desrespeitou leis estaduais e
do Distrito Federal.
3.Charlatanismo:considerado como
conduta criminosa que atenta contra
a saúde pública. Envolve os comportamentos que insuflam a cura a uma

enfermidade por meio secreto ou infalível.“O charlatão alardeia a cura,sem se
valer de respaldo científico”, constará
do relatório.Bolsonaro foi um defensor
incondicional do tratamento precoce e,
sobretudo,do uso da hidroxicloroquina.
4. Incitação ao crime: ao estimular
a população a se aglomerar,a não usar
máscara e a não se vacinar, Bolsonaro
incitou as pessoas a infringirem determinação do poder público destinada a
impedir a propagação do vírus.
5. Falsificação de documento particular: Bolsonaro falsificou um documento particular; no caso,uma análise
pessoal feita pelo auditor do Tribunal
de Contas da União (TCU) Alexandre
Figueiredo Marques,intitulada Da possível supernotificação de óbitos causados por Covid-19 no Brasil.
6. Emprego irregular de verbas
públicas: refere-se à compra de cloroquina em diversas ocasiões. Como o
uso da droga para a Covid-19 não tinha
o aval da Agência Nacional deVigilância Sanitária (Anvisa), a ordem para
produzi-la se mostrou ilegal.
7. Prevaricação: Bolsonaro se omitiu em apurar denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin.
8.Genocídio de indígenas: a forma
como o governo federal conduziu a política indigenista, antes e durante a pandemia de Covid-19, mostrou-se apta a
destruir total ou parcialmente esses grupos, bem como a causar intenso sofrimento e desaparecimento de importantes referências culturais.
9.Crime contra a humanidade: previsto no Tratado de Roma do Tribunal
Penal Internacional,o crime se caracterizaria pelo fato de o presidente incorrer em ato desumano que afetou gravemente a integridade física ou a saúde
da população no que diz respeito às
mortes, superlotação de UTIs e falta
de oxigênio em Manaus.
10. Crime de violação de direito
social: em Manaus,em janeiro de 2021,
faltou oxigênio em hospitais e postos
de atendimento.A comitiva do governo
federal,representada pela secretária de
Gestão no Trabalho e da Educação na
Saúde, do Ministério da Saúde, Mayra
Pinheiro,tinha ciência da alta probabilidade de colapso do sistema de saúde
amazonense,inclusive tendo conhecimento da carência de insumos necessários ao funcionamento das atividades hospitalares. A receita do presidente foi a cloroquina.
11. Incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e crimes de responsabilidade: a minimização constante da gravidade da Covid19,a criação de mecanismos ineficazes
de controle e tratamento da doença,
a falta de coordenação política e de
campanhas educativas.
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A jurisprudência
destaSupremaCorte,
em observância
ao princípio
constitucional da
separação dos
poderes, é firme
no sentido de que
as decisões do
CongressoNacional
levadasaefeitocom
fundamento em
normasregimentais
possuem natureza
interna corporis.”
Ricardo Lewandowski

Lewandowski nega pedido para
obrigar Alcolumbre a marcar
sabatina de André Mendonça
Ministro do STF avaliou que tema é questão interna do Senado e,
por isso, não cabe interferência. Bolsonaro indicou Mendonça para
o Supremo há três meses; processo está parado na CCJ

O

ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Ricardo Lewandowski
negou nesta segunda-feira (11) o pedido apresentado por senadores para obrigar o
presidente da CCJ, senador Davi Alco-

lumbre (DEM-AP), a marcar uma data
para a sabatina do ex-ministro André
Mendonça.
Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma
cadeira no STF – a vaga está aberta desde
a aposentadoria de Marco Aurélio Mello,

em 12 de julho.A indicação presidencial
foi oficializada em 13 de julho,há quase
três meses,mas segue parada no Senado.
A Constituição prevê que os ministros do STF,assim como outras autoridades federais, só podem assumir o cargo
após sabatina e aprovação na CCJ do

Senado e, em seguida, confirmação do
nome em plenário.A inclusão do tema
na pauta cabe aos presidentes da CCJ
e do Senado, nas duas etapas.
Ao negar prosseguimento ao mandado de segurança, Lewandowski avaliou que o assunto é uma questão interna

do Senado e, por isso, não cabe interferência do STF.
“A jurisprudência desta Suprema
Corte,em observância ao princípio constitucional da separação dos poderes, é
firme no sentido de que as decisões do
Congresso Nacional levadas a efeito
com fundamento em normas regimentais possuem natureza interna corporis,
sendo, portanto, infensas à revisão judicial”, diz Lewandowski.
A ação foi apresentada pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e
Jorge Kajuru (Podemos-GO).Segundo os
parlamentares,“não existe motivo republicano” para a recusa de Alcolumbre
em marcar a sabatina.
Vieira e Kajuru afirmavam ainda que
o atraso representa“flagrante e indevida
interferência no sadio equilíbrio entre
os Poderes, na medida em que inviabiliza a concreta produção de efeitos que
deve emanar do livre exercício de atribuição típica do Presidente da República”.
Mesmo o presidente do STF,Luiz Fux,
já havia afirmado em setembro que a
demora na análise do nome de Mendonça causava“incômodo”para os membros da Corte.
A vaga em aberto desfalca o plenário
e abre a possibilidade de empate entre
os dez ministros empossados.

Interferência na PF: Moraes prorroga inquérito de Bolsonaro por 90 dias
O ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF),
decidiu prorrogar, por mais 90 dias, o
inquérito que apura suposta tentativa
do presidente Jair Bolsonaro (sem par-

tido) em interferir na Polícia Federal e
outro sobre uma suposta milícia digital que teria atuado contra a democracia e o Estado democrático de direito.
“Considerando a necessidade de

prosseguimento das investigações e
a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no art. 10
do Código de Processo Penal,prorrogo
por mais 90 (noventa) dias, a partir do
encerramento do prazo final anterior
(27 de outubro), o presente inquérito”,
diz trecho do despacho.
Na semana passada, Moraes determinou o prazo de 30 dias para a Polícia Federal ouvir o depoimento do
presidente Jair Bolsonaro. A decisão
ocorreu após Bolsonaro informar ao
STF, por meio da Advocacia-Geral da
União (AGU), que aceita realizar a
oitiva de forma presencial.
O anúncio do depoimento foi feito
momentos antes de o plenário do
Supremo começar o julgamento sobre
como Bolsonaro deveria ser ouvido no
caso – presencialmente ou por escrito.
Com a manifestação presidencial,o julgamento foi retirado da pauta.
O inquérito foi aberto no ano
passado pelo STF, que atendeu a um
pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). De acordo com Moro, Bolsonaro tinha intuito de substituir a chefia da PF em benefício próprio.
A PF apura indícios e provas que
apontam para a existência de uma
organização criminosa que teria agido

Inquérito foi
aberto no
ano passado
e atendeu a
um pedido da
Procuradoria
Geral da
República
(PGR)

com a finalidade de atentar contra o
Estado democrático de direito e que
se articularia em núcleos de produção,
publicação, financiamento e político.
Outra suspeita é de que esse grupo
tenha sido abastecido com verba
pública.

Uma das diligências pendentes é
o depoimento do escritor Olavo de
Carvalho. A PF quer apurar se há ligação do escritor com a suposta milícia
digital. Os investigadores já ouviram
blogueiros e youtubers que apoiam o
governo do presidente Jair Bolsonaro.

Rio de Janeiro,
terça-feira, 12, a sexta-feira,
15 de outubro de 2021
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ENTREVISTA SIMONE TEBET, SENADORA (MDB,MT)
Iniciar um processo de impeachment seria para retirar o Bolsonaro da
disputa eleitoral de 2022?
Nossa luta hoje é para retirá-lo do
segundo turno. Mas pode ser que ele
mesmo queira sair do processo eleitoral. Com as pesquisas mostrando
que ele não tem condições de chegar ao segundo, ele pode escolher um
personagem, buscar uma alternativa
que fale em nome dele. Pode achar
um que dê continuidade ao bolsonarismo. Ele pode escolher um ministro
ou alguém que possa estar representando e falando por ele. Alguém para
representar a extrema direita e tentando
conquistar ainda a direita, que hoje
está descrente,que está decepcionada.
Como você entra nessa terceira via?
O MDB deve lançar seu nome como
pré-candidata à presidência. Vai concorrer mesmo?
Eu entro na terceira via e ponto.
Entro na busca de um nome de consenso, que tenha condições eleitorais
de tirar o presidente Bolsonaro do
segundo turno. Entro nesse diálogo
que quer convergência, união e um
candidato de equilíbrio que defenda a
democracia, que é o elemento básico
que une a direita e a esquerda.

“As pessoas estão
relativizando o imoral,
o promíscuo”
Líder da bancada feminina, senadora diz que Paulo Guedes não
será demitido, apesar de revelações sobre offshore. Afirma
que CPI da Pandemia já fez mais do que todas as Comissões
anteriores e avalia que faltam líderes políticos no Brasil
Como viu as revelações do Pandora
Papers no Brasil, que constataram que
o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto, tinham offshore
no Caribe? O que deveria ocorrer com
eles, na sua avaliação?
São duas situações um pouco diferentes, é preciso, nesse aspecto, ter esse
cuidado. Especialmente em função do
fato do presidente do Banco Central ter
declarado pro Senado que ele tinha a
conta e não fez movimentação financeira. Isso, em princípio, faz diferença.
Em relação ao ministro Paulo Guedes,
a situação me parece mais delicada.Eu
diria que agora está explicado por que
Paulo Guedes achou que tinha descoberto 14 milhões de invisíveis. Nunca
houve invisíveis coisa nenhuma no Brasil.A política sempre foi feita para essas
pessoas. No caso dele ficou claro que
não era miopia, não era uma visão distorcida. No caso dele é uma cegueira
política absoluta. O ministro não tem
empresa, não gera emprego, tem informação privilegiada.
A senhora acha que isso deve render demissão dele?
Infelizmente, não. Na política, as
pessoas estão relativizando o anormal, o ilegal, o imoral, o que é promíscuo. O que não era admitido com
outros presidentes da República,
agora é de uma forma tal que eu
não estou conseguindo realmente
entender o que está acontecendo. Me
refiro também ao mercado e ao setor
empresarial. É claro que nós sabemos
as razões por trás. A classe política
tem um Centrão hoje que se beneficia do Governo. O mercado está
ganhando dinheiro. O setor produtivo é primário. E sendo primário, com
dólar é ótimo para quem exporta. A
gente entende as razões econômicas,
mas a gente não entende as razões
políticas, as razões morais.

Quer dizer que se fosse em outro
Governo, seria diferente?
Por muito menos a Dilma Rousseff (PT) caiu. Por muito menos quiseram tirar o ex-presidente Michel Temer
(MDB).Só não o tiraram por uma questão estratégica.O Fernando Collor caiu
por causa de um Fiat Elba, que foi a
única digital dele que conseguiram
comprovar dentro de todo o processo.
As pessoas estão relativizando o que
é intolerável na política. É algo crescente que o presidente da República
estimula desde o primeiro dia de seu
Governo. Ele testa a nossa paciência,
testa os nossos limites, testa os limites
da sociedade em todos os aspectos.
Cria crises artificiais pra ocultar a sua
incapacidade de governar. Isso acaba
gerando crises reais.Ele acaba gerando
recessão, aumento da desigualdade,
fome, miséria, desemprego, aumento
da inflação e no meio disso tudo você
tem uma pandemia sanitária descontrolada. No meio surge uma epidemia
política gerada pelo presidente.
No ano passado, você disse em que
não via o risco de uma ruptura institucional nem de um impeachment de Jair
Bolsonaro. Segue com essa avaliação?
O presidente da República testou.
Mas as vozes institucionais fizeram ser
ouvidas,especialmente a do Poder Judiciário, e, como coadjuvante, o Poder
Legislativo. O presidente [do STF] Luiz
Fux deixou claro, ninguém fecha o
Supremo Tribunal Federal. Ninguém
ameaça a democracia. O Supremo fez
o dever casa, em todos os aspectos,
naquilo que nós sabemos e que nós
não sabemos. Não foram só recados,
foram ações.
Houve uma mobilização intensa nos
bastidores, não?
Sim. Mas também houve reação da
classe política, nas ruas, manifestação
legítima e pacífica com a união, inclu-

sive, de vozes que tem ideologias distintas. E quando o presidente deu um
passinho pra trás com aquela carta ele
frustrou os seus seguidores, ele perdeu
um nicho, ele se desmoralizou e agora
nem que ele quisesse conseguiria romper com nada.Ele vai continuar no seu
tempo, flertando com autoritarismo.
Bolsonaro ainda tem apoio de parte
do eleitorado. Até por isso, ele ainda tem
entre 20% e 25% de apoio para 2022.
Essa base não o apoiaria numa ruptura?
Não o apoia, porque tem apenas
cerca de 15% que quer fechar o Supremo,
que quer uma imprensa tolhida, limitada,uma rede social de terra arrasada
pra inventar fake news, distorcer a realidade. Não, não há chance de ruptura.
Os dois protestos contra o Governo
não conseguiram grande adesão. Falta
unidade desses movimentos?
Nenhum movimento popular
começa com multidão. As Diretas Já
começaram com 5.000 pessoas.Depois,
virou um mar de gente.Eu fui fora,Collor.
Eu me lembro que foram várias as manifestações dos caras pintadas. Começamos em pequenos grupos no ensino
médio de jovens saindo nas ruas das
escolas e começando a encher as avenidas das capitais. No caso da Dilma,
da mesma forma. Claro que ali teve
uma movimentação mais rápida por
outros fatores,inclusive as redes sociais.
E no caso do Bolsonaro,houve gente na
rua. E não estava unida a direita com
a esquerda, que convergem na pauta
democrática.A capacidade de mobilização de rua depende de também do
fator temporal.Não se teve tempo para
promover esse movimento. E falta um
fato novo para ele eclodir.
Com 2021 acabando e 2022 sendo
ano eleitoral, dá tempo de acontecer
um impeachment?
Ainda,que ele não se conclua,basta

ele se iniciar pra mudar todo o processo
político do Brasil.Veja o que aconteceu
com o Collor. Ele renunciou. Eu não
estou dizendo que eu acredito que vá
acontecer.Há uma probabilidade.Acho
que não vai aparecer um fato novo.Mas
se esse estopim surgir de algum lugar,
sim é uma probabilidade do impeachment se viabilizar.

Sendo direta. A senhora é candidata
à Presidência?
Estarei nesse processo. Se como
candidata à reeleição ao Senado, se
apenas como uma porta-bandeira, se
como uma pré-candidata à Presidência pelo meu partido, se em qualquer
outro lugar, estarei disposta a dialogar.
Se a situação continuar como está,nós
já temos dois candidatos no segundo
turno, o atual presidente e o ex-presidente Lula. Até acho que a terceira
via pode ter dois nomes, incluindo o
do Ciro Gomes [PDT – ex-governador
do Ceará].Temos de ter a capacidade
de atrair atenção, o olhar do povo brasileiro.
Cientistas políticos dizem que o problema da terceira via é a falta de um
líder. Faz sentido?
Sim.A meu ver hoje o que falta para
a terceira via é o nome que as pessoas
parem para querer escutar.Falta aquele
político que as pessoas pelo menos
parem para prestar atenção no que
este candidato tem a dizer.Eu não estou
nem atrás de estadista, que não existem mais no Brasil. No mundo, dá para
contar nos dedos de uma mão quantos estadistas existem.Estamos falando
em carência de líderes. Pessoas que
com apenas um olhar, um gesto, uma
fala, conduzem. Pessoas que tenham a
capacidade de mudar rumos, de indicar caminhos.
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Mau tempo faz celebração
pelos 90 anos do Cristo
Redentor passar para
catedral no Centro
Atividades que estavam marcadas para acontecer
também nesta terça-feira em homenagem ao
Cristo, como o sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça,
da Força Aérea Brasileira, não aconteçam.

M

arcada para esta
terça-feira, a celebração pelos 90
anos do Cristo
Redentor precisou
mudar de local devido às condições
climáticas.A cerimônia, que aconteceria no Santuário Cristo Redentor, será
levada para a Catedral Metropolitana
de São Sebastião do Rio de Janeiro,

no Centro do Rio, no mesmo horário
de início, às 7h.
A programação começa pela
manhã, com a missa em Ação de Graças pelos 90 anos do Cristo e em honra
da padroeira Nossa Senhora de Aparecida, que é comemorado todo dia
12 de outubro.
A tendência é que atividades que
estavam marcadas para acontecer tam-

bém nesta terça-feira em homenagem
ao Cristo, como o sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira,não aconteçam.O salto de paraquedistas do Exército Brasileiro ao
lado do Cristo Redentor também pode
ser cancelado devido ao mau tempo.
O evento também marca o lançamento de uma medalha comemorativa
e selos postais que celebram os festejo.

A ação na Catedral de São Sebastião se estende até sábado com a oferta
de serviços as pessoas em situação
de vulnerabilidade social, entre eles:
orientação de saúde preventiva, atendimento médico com exames; acolhimento; serviços de higiene pessoal
e de beleza; oferecimento de cursos
para diversas áreas, orientação vocacional, banco de talentos com enca-

Número de romeiros em direção a Aparecida na Dutra
em outubro é 43% maior do que antes da pandemia
O número de pessoas em romaria
pela via Dutra com destino ao Santuário
Nacional de Aparecida este ano é maior
do que antes da pandemia, segundo
dados da NovaDutra,concessionária que
administra a rodovia.Entre os dias 1° e 9

de outubro foram 5,3 mil pessoas caminhando na pista rumo a Aparecida (SP).
Em 2019,eram 3,7 mil no mesmo período.
O número é 43% maior.
A caminhada até o Santuário é uma
tradição no 12 de outubro. Milhares de

fieis se mobilizam em um ato de fé até
a igreja para a comemoração do Dia de
Nossa Senhora.Em 2020,o Santuário suspendeu a missa no feriado e as atividades,
como a visita ao nicho da Santa, estava
com restrições por causa da pandemia.

Apesar disso, alguns romeiros mantiveram a tradição e de 1 a 9 de outubro
de 2020 cerca de 1,3 mil pessoas caminharam pela Dutra até Aparecida.
Este ano, com a liberação das celebrações e o avanço da vacinação,a igreja

minhamento ao mercado de trabalho;
oficinas de capacitação, empreendedorismo social; conscientização sobre
doação de sangue e atendimento a
mulheres vítimas de violência.Também
haverá palestras e exposição de projetos ambientais.As ações abrangem os
17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização
das Nações Unidas (ONU).

esperava a volta do público ao Santuário,mas com o termômetro das romarias,
o volume deve ser maior que a média.
Às margens da rodovia,o movimento
é intenso nesta segunda-feira (11) véspera
do Dia de Nossa Senhora.Segundo a concessionária, até esta manhã o número
total de romeiros em caminhada foi de
21 mil, cerca de 16 mil pessoas nos últimos três dias – entre 9 e 11 de outubro.
Nos centros de apoio, que oferecem
atendimento de enfermagem,água e alimentação, os voluntários afirmam que
o volume é maior já visto. Para eles, o
aumento tem relação com a pandemia,
muitos fieis seguem em caminhada por
promessas de saúde em casos de contágio com a Covid-19.
Fernando Soares, é de Mogi das Cruzes e está em caminhada para agradecer
pela cura depois da Covid-19.
O autônomo Humberto Quintanilha segue em caminhada por cerca de
85 quilômetros, saindo de São José dos
Campos, para agradecer pelos familiares que conseguiram vencer a Covid-19.
“Eu estou aqui para agradecer pela
saúde da mina família,quem pegou Covid
e conseguiu se recuperar sem sequelas.
E conversando com outros fieis na caminhada vi que somos um grande grupo
em agradecimento por quem passou por
essa pandemia e segue hoje com saúde
e pelas vidas que se foram”.

Dia das Crianças: Procon vai a espaços
de lazer em operação de orientação

Com a proximidade do Dia das
Crianças, celebrado na terça-feira, 12
de outubro,o Procon-RJ realizou operação de fiscalização com cunho orientador em circos, parques e boliche
nesta semana.
Os agentes vistoriaram 21 estabelecimentos localizados nos municípios
do Rio de Janeiro, São João de Meriti,
São Gonçalo e Niterói, e as principais
irregularidades encontradas foram em
relação à informação prestada ao con-

sumidor.
“ objetivo principal é orientar fornecedores. Com o retorno das atividades de parques e atividades presenciais, é importante a observação sobre
o regular funcionamento e os cuidados com a segurança do consumidor,
a fim de evitar acidentes, em especial
em brinquedos, e garantir uma informação clara em relação aos serviços
prestados”, observou o presidente do
Procon-RJ, Cássio Coelho.

Rio de Janeiro,
terça-feira, 12, a sexta-feira,
15 de outubro de 2021
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Crianças se infectam mais com Covid-19
em casa do que na escola, diz pediatra

De acordo
com a médica,
“a escola é
um ambiente
protetor”;
“Na escola todo
mundo está de
máscara e lava
as mãos”

E

m entrevista à CNN, a
pediatra Ana Escobar
afirmou que a transmissão da Covid-19 para
crianças se dá muito
mais pelos adultos que moram
com elas do que no ambiente
escolar. De acordo com a médica,
“a escola é um ambiente protetor”.
“Na escola todo mundo está de máscara e lava as mãos”, disse Escobar.
“A escola mantém essas regras, porém
os adultos na rua nem sempre.”
Com base nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde,
o número de internações por Covid19 de crianças e adolescentes até 19
anos no Brasil em 2021 foi de 17.299
– um aumento de 18,2% em relação
às 14.638 internações de 2020.
Para a pediatra, essa alta foi pro-

Cariocas
aproveitam
véspera de
feriado para se
vacinar contra
a covid-19

porcional ao aumento de hospitalizações que aconteceu em 2021 como
um todo. Ainda assim, ela defendeu
a importância da vacinação na faixa
etária abaixo de 18 anos para controlar a disseminação do coronavírus.
“Não há razão científica nenhuma
para vocês não vacinarem os seus
filhos”, disse Escobar aos pais e responsáveis.
“É a única forma de todos estarmos protegidos e essa pandemia
diminuir esses índices trágicos.”
Menos de uma semana depois de
recomendar a estados e municípios a suspensão da vacinação
em adolescentes em setembro, o
Ministério da Saúde recuou e voltou a orientar a imunização nesta
faixa etária. A única vacina permitida a esse público é a da Pfizer.

CALENDÁRIO
DE VACINAÇÃO
DESTA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA
11/10
PESSOAS DE
71 ANOS OU MAIS

Os cariocas aproveitaram a véspera de feriado para se vacinar contra a covid-19. Segundo o calendário
de imunização da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), idosos
de 71 anos ou mais e profissionais de
saúde, que tomaram a segunda dose
em fevereiro, recebem, nesta segunda-feira (11), a dose de reforço. Pessoas
com a segunda dose agendada também foram aos postos garantir a total
imunização. Os centros municipais de
saúde, clínicas da família e centros de
atenção psicossocial tipo II funcionaram até 12h nesta segunda-feira.
A aposentada, Maria José Pereira,
de 71 anos, foi ao Palácio do Catete,
na Zona Sul do Rio, receber a dose de
reforço e contou que está grata pela
oportunidade.

QUARTA-FEIRA
13/10
PESSOAS DE
70 ANOS OU MAIS

“Estou muito satisfeita com o trabalho prestado ao nosso bairro.Todas as
três vezes que eu tomei as doses foi no
Palácio do Catete, onde é meu jardim
que eu frequento diariamente e, graças a Deus, no momento, já está aberto
para eu fazer minhas caminhadas. Eu
estou emocionada porque tem essa
felicidade de tomar a terceira dose”.
Maria ainda deu um relato emocionado sobre o momento em que o país
está passando devido à pandemia da
covid-19 e fez um apelo para que as
pessoas se vacinem.
“Eu fico muito triste quando ouço

que as pessoas não voltaram pra tomar
a segunda dose, as pessoas não estão
usando as máscaras devidamente e isso
me deixa profundamente triste. Então,
deixo aqui o meu pedido também à
essas pessoas que tem amor à sua vida,
venham tomar sua vacina,sua segunda
dose,sua terceira dose.Perdemos tantas
pessoas da nossa família, nossos amigos,nós estamos vivendo um momento
tão difícil. Meu maior sonho é que isso
acabe”, disse emocionada.
A jornalista Lívia Brandão,de 37 anos,
também aproveitou a véspera de feriado
chuvosa na cidade do Rio para tomar

QUINTA-FEIRA
14/10
PESSOAS DE
69 ANOS OU MAIS

SEXTA-FEIRA
15/10
PESSOAS DE
68 ANOS OU MAIS

SÁBADO
16/10
PESSOAS DE
67 ANOS OU MAIS

a segunda dose no Palácio do Catete.
“Estou muito feliz.Hoje,vim tomar a
segunda dose,assim,estou até emocionada e feliz de ver que a fila tá cheia,
bastante idosos vindo tomar as doses
de reforço, gente jovem vindo tomar.
Não deixe de tomar todas as doses
possíveis”, disse.
Na terça-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, não
haverá vacinação. A imunização contra a covid-19 no município retorna
normalmente na quarta-feira (13),
com dose de reforço para idosos de
70 anos ou mais, além de profissionais
de saúde que tomaram a segunda dose
em fevereiro.
De acordo com informações da
SMS, as pessoas com segunda dose
agendada para a terça-feira deverão se
vacinar na segunda ou na quarta-feira.
Também poderão receber a segunda
dose pessoas com 40 anos ou mais
que tomaram Pfizer no município do
Rio.A intervalo entre as doses foi reduzido para 21 dias ou mais. O intervalo
mínimo entre a aplicação da segunda
dose ou dose única e a dose de reforço
é de três meses para idosos e 28 dias
para pessoas com alto grau de imunossupressão.Até o momento, 532.898
idosos ainda não tomaram a dose de
reforço contra a covid-19 no Rio.
Com o fim do calendário por idade,
até o final de outubro, todos os postos
de vacinação estarão aplicando também a primeira dose da vacina contra a covid-19 em maiores de 12 anos
que ainda não tenham se vacinado.

8

INTERNACIONAL

Rio de Janeiro,
terça-feira, 12, a sexta-feira,
15 de outubro de 2021

Piñera corre risco de impeachment
após aparecer nos Pandora Papers...

A

s eleições presidenciais no Chile ganharam um novo elemento de tensão após
as revelações dos Pandora Papers sobre as atividades do presidente Sebastián Piñera em paraísos
fiscais, que podem terminar em um
processo de impeachment contra o
mandatário.
Segundo os documentos, Piñera e
seus filhos venderam ações da empresa
mineradora Dominga no ano de 2010
ao empresário chileno Carlos Alberto
Délano, pelo valor de 138 milhões de
dólares, em operação realizada através
de contas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas,pouco antes do presidente assumir o seu primeiro mandato (2010-2013).
As revelações geraram um terremoto
político no Chile e transformaram Piñera
em alvo de um processo iniciado no Congresso de acusação constitucional,que
é similar ao impeachment no Brasil. A
oposição já reuniu as assinaturas necessárias e está exigindo urgência no trâmite,para que o julgamento na Câmara
dos Deputados – onde o governo não
tem maioria – aconteça já em meados
de novembro, coincidindo com a reta
final de campanha das eleições presidenciais, cujo primeiro turno está marcado para o dia 21 de novembro.
O ponto central das acusações contra Piñera não é a evasão fiscal, mas a
possibilidade do presidente ter cometido crime político ao não decretar a
região de La Higuera,onde a empresa iria
operar,como zona de proteção ambiental,mirando favorecimentos financeiros
ligados à negociação, já que, segundo
uma cláusula do contrato revelado pelos
Pandora Papers,o último pagamento só
seria concretizado se o governo chileno
– já encabeçado pelo próprio Piñera –
não decretasse a proteção ambiental
no local em questão.
Isso efetivamente aconteceu e não
só em 2010: até hoje, a proteção da biodiversidade de La Higuera não foi regulamentada, apesar de vários informes
científicos alertando para os riscos que
a mineração na região podem causar,já
que seria a primeira mina do Chile próxima a uma zona costeira e em uma
baía onde está o Arquipélago de Humbolt, de fauna e flora únicas, incluindo
uma espécie de pinguim (o Pinguim de

Presidente
do Chile será
investigado
por operações
em paraíso
fiscal; processo
pode ocorrer
às vésperas
de eleição
presidencial
Humbolt) em risco de extinção.
O governo seguinte – o do segundo
mandato de Michelle Bachelet – publicou um decreto que criaria uma Área
Marinha Protegida nas proximidades de
La Higuera, em março de 2018. Piñera
iniciou seu atual mandato dias depois,
com a obrigação de executá-la,mas não
o fez e ainda impulsionou outras medidas para frear essa regulação.
Em agosto deste ano,a Comissão de
Avaliação Ambiental da província de
Coquimbo – constituída por 11 delegados nomeados por Piñera – rechaçou um Estudo de Impacto Ambiental
que impedia a mineradora Dominga de
iniciar suas atividades em La Higuera e
com isso a empresa já podia tirar o pro-

jeto do papel.Contudo,a própria convocação da reunião passou por cima de
uma liminar da Corte Suprema que exigia que fossem atendidas recomendações do mesmo estudo.
O texto da atual acusação constitucional contra o presidente afirma que
todas essas ações provariam que Piñera
atuou politicamente durante o atual
mandato para travar a regulação ambiental e evitar que ela fosse um obstáculo
para o empreendimento pelo qual sua
família recebeu o pagamento em 2010,
segundo o contrato revelado pelos Pandora Papers.
O presidente Sebastián Piñera fez
sua primeira declaração sobre o caso
na última sexta-feira (08/10),mas se referiu apenas à acusação de sonegação de
impostos.“Tenho a plena confiança de
que, assim como em todas as ocasiões
anteriores,a justiça ratificará o que já foi
decretado por ela mesma e confirmará
a minha total inocência”, alegou o presidente, se referindo ao fato de que essa
venda já havia sido caso de Justiça em
2015,quando foi declarada a insuficiência
de provas e arquivamento da denúncia.
Contudo, o documento revelado
pelos Pandora Papers indicam a existência dos dois contratos: o primeiro,
que já era conhecido da Justiça em 2015,
previa um pagamento de 14 milhões de
dólares referentes ao contrato no Chile;
já o segundo,até então inédito,estipulava
um pagamento de mais 138 milhões de
dólares que Piñera receberia do empresário Carlos Alberto Délano em offshore
nas Ilhas Virgens Britânicas.
Piñera não fez nenhum comentário sobre as decisões políticas que seu

Após mobilizações, Casa Branca
reconhece pela 1ª vez Dia dos
Povos Indígenas dos EUA
Após ser sugerida e defendida
como resposta ao feriado do Dia
de Cristóvão Colombo, o Dia dos
Povos Indígenas foi reconhecido

Diretor-Presidente: Ralph Lichotti

e celebrado por um presidente
dos Estados Unidos, pela primeira
vez, nesta segunda-feira (11/10).
Em comunicado, Joe Biden falou

...Já no Brasil

governo tomou contra as regulações
ambientais que prejudicariam o empreendimento da mineradora Dominga na
região de La Higuera,principal tema da
acusação constitucional.
Para a deputada Claudia Mix,do partido de esquerda Convergência Social e
uma das autoras da acusação,a obrigação da oposição“é exercer nosso papel
fiscalizador independente do contexto.
Atuamos de forma urgente, como seria
se isso tivesse acontecido há seis meses,
ou em anos anteriores”.
Esta é a segunda acusação constitucional contra Piñera durante seu segundo
mandato.Em novembro de 2019,ele havia
sido denunciado por reponsabilidade nas
violações de direitos humanos cometidas durante a revolta social de outubro daquele ano, mas foi absolvido, em
dezembro, por 79 votos a 73.
Caso o atual processo avance e
Piñera seja derrotado na Câmara, ele
será imediatamente afastado do cargo
de presidente e deverá enfrentar novo
julgamento no Senado,onde o governo
tem maioria.Se o Senado também condenar o mandatário, ele será destituído definitivamente. Nesse caso, como
o Chile não possui a figura do vice-presidente,a chefe do Senado,Ximena
Rincón,assumiria a Presidência com a
obrigação de convocar novas eleições
de forma urgente. Isso poderia acontecer em data próxima a do segundo
turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 19 de dezembro. Por
isso,existe a possibilidade de que o próximo presidente eleito tenha que antecipar sua posse e assumir quase imediatamente após o pleito.

sobre a data em homenagem às
populações originárias — mas
também não deixou de comemorar a data em memória ao colonizador italiano que encontrou
a América.
“Nunca devemos esquecer a
campanha de séculos de violência, deslocamento, assimilação e
terror forjada contra as comunidades indígenas e nações tribais
em todo o nosso país. Hoje, reconhecemos os sacrifícios significativos feitos pelos povos nativos a
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O ministro da Economia, Paulo Guedes, passará esta semana nos Estados Unidos, viajando nesta
segunda-feira (11) para
Washington onde participará da Reunião Anual do
Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco
Mundial, além de encontros
de ministros da Fazenda e
presidentes de Bancos Centrais do G20.
Segundo a assessoria
de imprensa do Ministério da Economia, os compromissos de Guedes irão
até quinta (14), com seu
retorno previsto para sexta-feira (15).
Com isso, o ministro não
deverá comparecer ao plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira
(13) para prestar esclarecimentos sobre sua conta
offshore em um paraíso fiscal, contrariando indicação
dada pelo líder do governo
na Casa, deputado Ricardo
Barros (PP-PR), de que isso
aconteceria.
O requerimento de
convocação de Guedes
foi aprovado com amplo
apoio, inclusive de partidos
da base aliada ao governo
Jair Bolsonaro.
Na sexta-feira, Guedes
defendeu que todos os
seus investimentos foram
devidamente declarados
antes que assumisse cargo
no governo e que são legais.
O ministro disse ainda que
muito barulho estava sendo
feito em torno do caso, e
que enxergava motivação
política para tanto com a
aproximação das eleições
presidenciais.

este país — e reconhecemos suas
muitas contribuições contínuas
para nossa nação”, afirma a Casa
Branca em comunicado.
Em outro texto, Biden relembrou a “viagem histórica” de
Colombo que chegou nas Bahamas em 1492. O presidente, contudo, também ressaltou que “hoje”
é necessário reconhecer “a dolorosa história de erros e atrocidades que muitos exploradores europeus infligiram às nações tribais e
às comunidades indígenas”.
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