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Produção industrial perde
fôlego e cai 1,3% em abril
IBGE

A produção industrial voltou a perder fôlego
no país e recuou 1,3% em abril, na comparação
com março. Trata-se da terceira queda consecutiva do indicador. O resultado foi divulgado nesta
quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Com a retração, a produção das fábricas ficou 1% abaixo do nível prépandemia, registrado em fevereiro de 2020. A
perda de ritmo reflete a combinação entre piora
da crise sanitária e redução de estímulos econômicos, segundo o IBGE. Em relação a abril de
2020, a produção cresceu 34,7%. A alta expressiva, entretanto, tem relação com a base fragilizada
de comparação. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam variação negativa de
0,1% na produção industrial ante março, além de
crescimento de 36,9% frente a abril de 2020. Conforme os dados divulgados pelo IBGE, o indicador acumulou alta de 1,1% em 12 meses até abril
de 2021. Foi o primeiro crescimento após 22 taxas
negativas. No acumulado deste ano, o setor registra avanço de 10,5%. Após ser prejudicada pelo
começo da crise sanitária, a indústria engatou
reação na sequência. Houve nove meses de alta a
partir de maio do ano passado. Contudo, esse
movimento perdeu fôlego com o passar do tempo. Ao causar restrições a setores como o comércio, a piora da pandemia no primeiro trimestre
dificultou o processo produtivo da indústria. As
fábricas também foram afetadas por aumento de
custos de insumos e redução de estímulos à economia, indicou André Macedo (foto), gerente da
pesquisa do IBGE. PÁGINA 2

VEÍCULOS

Montadoras
irão parar
produção por
falta de peças
A venda de veículos leves e
pesados em maio teve alta de
7,8% na comparação com abril,
segundo dados com base no
Renavam (Registro Nacional de
Veículos Automotores). O mês
terminou com 188,7 mil unidades emplacadas, número que
inclui carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e
caminhões. Na comparação
com maio de 2020 -período em
que houve fechamento de lojas
devido à pandemia de Covid-19
e dificuldade para registrar carros novos-, o crescimento foi de
203%. No acumulado do ano,
há alta de 31,9% no licenciamento de automóveis zero-quilômetro. A média diária ficou
em 8.986 emplacamentos no
último mês, número que vem
se mantendo estável. PÁGINA 2
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FOLHAPRESS

Médica vê como
delirante e esdrúxula
uso de cloroquina

BC

Brasileiros
têm R$ 8 bi
esquecidos
em bancos
Os brasileiros têm R$ 8 bilhões
em recursos que devem ser devolvidos pelos bancos. Para que
esse dinheiro chegue a quem
tem direito, o Banco Central (BC)
está desenvolvendo o Sistema de
Informações de Valores a Receber (SVR), que permitirá a consulta de eventuais saldos nas instituições financeiras, para pessoas físicas e empresas, facilitando o processo de devolução. A
expectativa do BC é de que o sistema entre em operação em dezembro, e que ofereça informações sobre saldo credor de contas encerradas, parcelas de empréstimo e tarifas cobradas indevidamente, recursos não procurados após encerramento de grupos de consórcio e cotas de capital a devolver em cooperativas de
crédito, entre outros. PÁGINA 3

A médica Luana Araújo (foto) afirmou nesta quarta-feira à CPI da
Covid no Senado que desconhece a razão de não ter sido efetivamente nomeada para o cargo dez dias após ser anunciada pelo ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga. Ela, que assumiria o cargo de secretária
extraordinária de enfrentamento à Covid-19, disse que nunca recebeu uma explicação detalhada sobre o seu desligamento do cargo.
No entanto, citou que o ministro disse que seu nome "não ia passar
pela Casa Civil". Embora Luana não tenha dito claramente, os senadores avaliam que sua demissão claramente está relacionada com as
posições em defesa do distanciamento social e contra a hidroxicloroquina. Antes de ser nomeada, ela havia escrito em suas redes sociais
que o tratamento precoce configurava um "neocurandeirismo" ou
um "iluminismo às avessas". A médica repetiu a sua visão sobre o tratamento precoce aos senadores. "Todos nós somos absolutamente a
favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela
não pode se tornar uma política de saúde pública", disse. PÁGINA 5

EMPRÉSTIMO

Bolsonaro sanciona nova lei do Pronampe
PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 1,04% / 129.601,44 / 1.334,39 / Volume: 41.469.643.817 / Quantidade: 5.011.924
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Fechamento

Preço

Preço

% Oscil.

PETROBRAS ON N2

28.58

+4.96 +1.35

B3 ON NM

17.01

−3.90

−0.69

PETROBRAS PN N2

BRASKEM PNA N1

55.92

+4.82 +2.57

SUL AMERICA UNT N2

33.79

−3.35

−1.17

B3 ON NM

BRF SA ON NM

29.38

+4.11 +1.16

LOCAWEB ON NM

23.93

−3.16

−0.78

VALE ON NM

VIAVAREJO ON NM

14.35

+3.68 +0.51

USIMINAS PNA ED N1

19.59

−2.78

−0.56

BRASIL ON EDJ NM

35.20

+3.59 +1.22

WEG ON NM

33.45

−2.16

−0.74

% Oscil. Dow Jones

%

34.600,38 +0,07

28.06

+2.82 +0.77

NASDAQ Composite

17.01

−3.90 −0.69

Euro STOXX 50

4.085,28 +0,32

114.80

+1.41 +1.60

CAC 40

6.521,52 +0,49

ITAUUNIBANCOPN EDJ N1 31.62

+3.33 +1.02

FTSE 100

BRADESCO PN EJ N1

+3.90 +1.06

DAX

28.12

13.756,327 +0,14

7.108 +0,39
15.602,71 +0,23

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(05/05)
Poupança
(3/6)
TR (prefixada)
(29/8/2017)

R$ 1.100,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
3,5% 0,03
OURO
0,16% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0098 Compra: 6,2060

4,10% (mai.) EURO turismo
0,31% (abr.) Compra: 6,2859
Venda: 6,4659
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 2/jun Compra: 5,1140
5,1147
DÓLAR comercial
R$ 309,90 Compra: 5,0833
Venda: 5,0839
DÓLAR turismo
Venda: 6,2066 Compra: 5,0996
Venda: 5,2796
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Bolsa bate recorde e
encosta em 130 mil
pontos; dólar cai 1,2%

Produção da indústria
recua 1,3% no em abril

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

Em um dia de euforia no
mercado financeiro, o dólar
fechou abaixo de R$ 5,10 pela
primeira vez desde meados de
dezembro. A Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) voltou
a bater recorde e encerrou
próxima dos 130 mil pontos.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado por fortes
ganhos. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou o dia aos
129.601 pontos, com alta de
1,04%. Em alta pela sexta sessão seguida, o indicador voltou

a fechar em níveis recordes.
O dólar comercial encerrou
esta quarta-feira vendido a R$
5,084, com recuo de R$ 0,052
(-1,2%). A cotação abriu em alta, chegando a R$ 5,17 na máxima do dia, por volta das
10h15, mas despencou no restante do dia, até fechar próxima dos níveis mínimos.
A moeda norte-americana
está no menor nível desde 18
de dezembro, quando tinha
fechado a R$ 5,083. Com o
desempenho de hoje, a divisa acumula queda de 2,02%
em 2021.

PROGRAMA

Bolsonaro sanciona
nova lei do Pronampe e
reforça fundo garantidor
RICARDO DELLA COLETTA E
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou, nesta quarta-feira,
um projeto de lei que transforma o Pronampe (Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) em política permanente.
O mandatário também assinou MP (Medida Provisória)
que destina mais R$ 5 bilhões
para um fundo usado como
garantia de empréstimos a micro e pequenas empresas, feitos no âmbito do programa.
A assinatura dos atos ocorreu no Palácio do Planalto, em
reunião de Bolsonaro com o
senador Jorginho Mello (PLSC), autor da proposição.
Os empréstimos podem ser
de até 30% da receita bruta das
empresas registrada no ano
anterior ou, no caso de negócios com menos de um ano de
funcionamento, de até 50% do
seu capital inicial.
A taxa de juros praticada deve ser a Selic acrescida de 6%
para operações contratadas até
31 de dezembro. Nos empréstimos feitos pelo Pronampe até o
final do ano passado, o índice
era de Selic mais 1,25%.
De acordo com o Ministério
da Economia, mesmo com o
aumento dos juros, o programa ainda é vantajoso. Segundo
a pasta, a taxa média cobrada

de pequenas empresas está
hoje em 35% ao ano.
Poderão aderir ao programa instituições financeiras
que demonstrarem interesse
em operar os financiamentos
nas condições estabelecidas
pela lei.
Para as garantias, o governo fará aportes ao FGO (Fundo de Garantia de Operações).
Os repasses feitos através de
créditos extraordinários poderão ser usados apenas neste
ano para o combate aos efeitos da pandemia. A partir de
2022, os recursos para o fundo
precisarão fazer parte do Orçamento federal.
O Pronampe foi criado pelo governo em 2020, como
uma das medidas de ajuda
econômica para os setores
afetados pela pandemia de
Covid. Na primeira rodada,
foram 516 mil operações, com
um valor total financiado de
R$ 37,5 bilhões.
As instituições que participarem do Pronampe operarão
com recursos próprios e poderão contar com garantia do
FGO de até 100% do valor de
cada operação garantida.
Outra mudança na lei agora
sancionada é a prorrogação de
parcelas -inclusive as vencidas- de empréstimos celebrados no ano passado, no âmbito
do programa, por até 12 meses,
mediante solicitação do mutuário.

A

produção industrial voltou a perder fôlego no
país e recuou 1,3% em
abril, na comparação com março. Trata-se da terceira queda
consecutiva do indicador. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Com a retração, a produção
das fábricas ficou 1% abaixo do
nível pré-pandemia, registrado
em fevereiro de 2020. A perda de
ritmo reflete a combinação entre
piora da crise sanitária e redução
de estímulos econômicos, segundo o IBGE.
Em relação a abril de 2020, a
produção cresceu 34,7%. A alta
expressiva, entretanto, tem relação com a base fragilizada de
comparação.
No quarto mês do ano passado, o indicador havia desabado
ao menor ponto da série histórica, com os impactos iniciais da
pandemia. O começo da crise sanitária chegou a paralisar operações em fábricas.
Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
variação negativa de 0,1% na
produção industrial ante março,
além de crescimento de 36,9%

frente a abril de 2020.
Conforme os dados divulgados pelo IBGE, o indicador acumulou alta de 1,1% em 12 meses
até abril de 2021. Foi o primeiro
crescimento após 22 taxas negativas. No acumulado deste ano, o
setor registra avanço de 10,5%.
Após ser prejudicada pelo
começo da crise sanitária, a indústria engatou reação na sequência. Houve nove meses de
alta a partir de maio do ano passado. Contudo, esse movimento
perdeu fôlego com o passar do
tempo.
Ao causar restrições a setores
como o comércio, a piora da
pandemia no primeiro trimestre
dificultou o processo produtivo
da indústria. As fábricas também
foram afetadas por aumento de
custos de insumos e redução de
estímulos à economia, indicou
André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.
O auxílio emergencial, por
exemplo, só foi retomado em
abril, com redução no valor pago e corte no número de beneficiários.
A queda da produção industrial no quarto mês do ano foi
disseminada por 18 das 26 atividades investigadas. Segundo o
IBGE, produtos alimentícios, co-

que, derivados do petróleo e biocombustíveis puxaram a baixa
frente a março.
"A gente observa predomínio
de taxas negativas para esse tipo
de comparação. Isso reforça a
questão do recrudescimento da
pandemia e os efeitos no processo produtivo", pontuou Macedo.
Com o resultado de abril, a
produção industrial está 17,6%
abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011.
Os dados foram divulgados
um dia após o IBGE confirmar
que o PIB (Produto Interno Bruto) nacional subiu 1,2% no primeiro trimestre. Nesse indicador, que tem diferenças de análise, a indústria registrou contribuição positiva de 0,7%.
Na visão de André Perfeito,
economista-chefe da corretora
Necton Investimentos, os dados
da produção industrial "apontam que a recuperação econômica ainda é incipiente de certa
forma".
O setor industrial vem sendo
beneficiado pelo ramo extrativo,
que teve alta na demanda internacional por mercadorias como
o minério de ferro. Conforme o
IBGE, a produção desse ramo
cresceu 1,6% em abril, frente a
março.

Por outro lado, segmentos da
indústria de transformação têm
sofrido com falta de insumos, aumento de custos e desaquecimento do consumo das famílias,
indicou na terça-feira o Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial).
A escassez de matéria-prima e
a disparada de preços no mercado internacional estão atreladas
a fatores como desarranjo de cadeias produtivas na pandemia e
alta do dólar.
Na visão do Iedi, "riscos não
negligenciáveis" ainda pairam
sobre o desempenho futuro da
economia brasileira.
Entre as ameaças citadas pelo
instituto, estão o eventual efeito
da variante indiana do coronavírus, o ritmo de vacinação aquém
do esperado no Brasil e a crise hídrica, que pode impactar a inflação no país, retirando poder de
compra da população.
Em abril, os resultados negativos da produção alcançaram
duas das quatro grandes categorias da indústria: bens de consumo semi e não duráveis (-0,9%) e
bens intermediários (-0,8%). Já
os setores produtores de bens de
capital (2,9%) e de bens de consumo duráveis (1,6%) tiveram
números positivos.

VEÍCULOS

Montadoras irão parar por falta de peças
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS
A venda de veículos leves e
pesados em maio teve alta de
7,8% na comparação com abril,
segundo dados com base no Renavam (Registro Nacional de
Veículos Automotores).
O mês terminou com 188,7
mil unidades emplacadas, número que inclui carros de passeio, veículos comerciais leves,

ônibus e caminhões.
Na comparação com maio de
2020 -período em que houve fechamento de lojas devido à pandemia de Covid-19 e dificuldade
para registrar carros novos-, o
crescimento foi de 203%.
No acumulado do ano, há alta de 31,9% no licenciamento de
automóveis zero-quilômetro.
A média diária ficou em 8.986
emplacamentos no último mês,

número que vem se mantendo
estável. O resultado poderia ser
melhor caso problemas com fornecimento de peças, principalmente semicondutores, já estivessem resolvidos.
Após seguidas paradas entre
março e abril, novas interrupções ocorrerão em junho, de
acordo com o cronograma das
montadoras.
A General Motors vai paralisar
a produção em São Caetano do
Sul (Grande São Paulo) por seis
semanas a partir do dia 21. Em
nota, a montadora afirma que a
fábrica começará a ser preparada
para receber sua nova picape,
mas também há problemas com
a falta de componentes.
"Considerando a dinâmica da
pandemia e os impactos na cadeia de suprimentos, estabelecemos junto com o sindicato medidas com o objetivo de manter
empregos", diz a montadora por
meio de um comunicado.
A unidade de Gravataí (RS),
onde é produzido o compacto
Onix, segue com as linhas de
produção paradas. O retorno

deve ocorrer entre o fim de julho
e o início de agosto.
A Nissan também vai interromper as atividades em Resende (RJ) por falta de componentes durante parte do mês de junho. As datas ainda estão sendo
definidas pela empresa.
A montadora de origem japonesa já havia paralisado a produção entre os dias 25 de março e 9
de abril. O motivo alegado naquele período foi o agravamento
da pandemia de Covid-19.
A escassez de semicondutores fará a Volkswagen interromper por 10 dias as linhas de
montagem nas unidades de
Taubaté (interior de SP) e São
José dos Pinhais (PR). A parada
terá início no dia 10 deste mês.
"Até hoje, as nossas unidades
no país não foram afetadas em
maior escala. Entretanto, com o
agravamento do cenário e com
base na situação atual, presumimos que o fornecimento de semicondutores continuará a ser
limitado ao longo das próximas
semanas", diz a marca em um
comunicado.

SUPERMERCADOS

Redes e fornecedores
se unem em ações
ambientais e sociais
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
Grandes redes de supermercados e fornecedores estão
se organizando para montar
um relatório sobre práticas de
ESG para fomentar coalizões
entre 14 setores. A iniciativa é
vista como o primeiro esforço
que reúne a cadeia para implantar um plano conjunto de
ações ambientais, sociais e de

governança.
O movimento foi idealizada
pela Abras (associação dos varejistas), que vai tocar as reuniões de trabalho depois de
um grande fórum virtual marcado para o dia 17 de junho
com a presença esperada de
ministros como Teresa Cristina (Agricultura), João Roma
(Cidadania) e Paulo Guedes
(Economia).

Nota
CONFAZ AUTORIZA SETE ESTADOS
A ISENTAREM KIT INTUBAÇÃO DE ICMS
Usado pelas unidades de saúde no enfrentamento à pandemia
de Covid-19, o kit intubação passará a ser isento de Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em sete
estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais,
Pará, Santa Catarina e Tocantins. A decisão foi tomada pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne
os secretários de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal.
O encontro ocorreu na segunda-feira passada, mas só foi
divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Especial de
Fazenda do Ministério da Economia. A isenção de ICMS
também foi estendida ao transporte desses equipamentos e às
importações diretas feitas pela própria unidade de saúde. Como
parte das medidas de ajuda à pandemia, o Confaz autorizou
que as unidades da Federação prorroguem programas de
parcelamentos e de quitação de dívidas fiscais, com o objetivo
de acelerar a retomada do crescimento e a geração de
empregos. O comunicado não divulgou quais estados foram
beneficiados.
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OUTONO: Sol com algumas nuvens durante o dia.
À noite o céu fica com muitas nuvens.

BC

O

procurados após encerramento
de grupos de consórcio e cotas
de capital a devolver em cooperativas de crédito, entre outros.
“Boa parte das pessoas desconhece ou não se lembra que
possui esses direitos. Além disso, a perspectiva de recebimento de valores baixos pode não
motivar as pessoas a procurarem as instituições financeiras
com as quais mantém ou mantiveram relacionamento atrás de
informações. O objetivo do Valores a Receber é justamente facilitar essa comunicação entre
instituições e clientes”, afirmou
o BC em nota, nessa terça-feira.
Segundo o BC, os dados do novo sistema englobarão informa-

ções relativas a: contas de depósitos em moeda nacional encerradas com saldo disponível; contas
de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas
por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, por sociedades distribuidoras de títulos
e valores mobiliários.
O sistema também terá informações sobre tarifas cobradas
indevidamente, não devolvidas
ou sujeitas à devolução em decorrência de formalização de
compromissos com entidades e
órgãos reguladores ou de fiscalização e controle; parcelas ou
obrigações relativas a operações
de crédito cobradas indevida-

mente, não devolvidas ou sujeitas à devolução em decorrência
de formalização de compromissos com entidades e órgãos reguladores ou de fiscalização e
controle; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; recursos
não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.
“Essas informações, de responsabilidade exclusiva das instituições remetentes, deverão
ser encaminhadas mensalmente
ao BC a partir de outubro, exceto
no caso dos recursos não procurados relativos a grupos de consórcio, a serem realizadas de forma trimestral”, explicou o BC.

S&P

Standard & Poor's mantém nota
da dívida do governo brasileiro
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
A agência de classificação de
risco Standard & Poor's Global
(S&P Global) manteve a nota da
dívida pública brasileira, com
perspectiva estável, sem chances
de mudanças em breve. A decisão foi divulgada no fim da tarde
desta quarta-feira e ocorre seis
meses depois da última avaliação, apresentada em dezembro.
A perspectiva estável significa que a agência não pretende
mudar a nota do país na próxima análise. Atualmente, a S&P
Global concede nota BB- para o
Brasil, três níveis abaixo do grau
de investimento, garantia de
que o país não corre risco de dar
calote na dívida pública. A perspectiva positiva indicava que a
nota poderia ser elevada.
A agência estima que o Pro-

duto Interno Bruto (PIB, soma
das riquezas produzidas no
país) crescerá 4% em 2020 e
2,2% ao ano, em média, entre
2021 e 2024. Segundo a agência,
a alta internacional no preço das
commodities melhorou os termos de troca (resultado de transações com outros países) do
Brasil. Além disso, a fraca base
de comparação em relação ao
ano passado criou um efeito estatístico favorável ao crescimento neste ano.
Apesar da perspectiva de
crescimento, a S&P Global manifestou preocupação com a
“natureza duradoura” da pandemia de covid-19. Para a agência,
o avanço da doença no país cria
incertezas “significativas” para o
desempenho da economia brasileira no curto e no médio prazo, com a recuperação depen-

dendo do ritmo de vacinação.
Outros riscos citados no comunicado foram a aceleração
da inflação, que deverá fazer o
Banco Central continuar a aumentar a taxa Selic (juros básicos da economia). O aperto monetário pode comprometer o
crescimento caso a inflação suba mais que o esperado.
A S&P Global informou que o
reequilíbrio das contas públicas
entre 2021 e 2024 deve ser lento,
com a dívida pública continuando a subir nos próximos anos. A
nota citou as condições externas
“benignas” decorrentes da alta
das exportações e um grande
programa de concessões como
fatores que devem atrair investimentos para o país neste ano.
CONGRESSO
A agência recomendou a

aprovação de reformas macroeconômicas para ajudar a conter
o crescimento dos gastos públicos. No entanto, informou não
esperar a aprovação de “complexas reformas fiscais” nos próximos dois anos por causa das
eleições de 2022. Mesmo assim,
a S&P Global prevê eventuais
avanços, caso o Congresso aprove as reformas administrativa e
tributária, reduzindo a pressão
sobre as finanças públicas e
atraindo investimentos privados
no médio prazo.
Desde janeiro de 2018, a S&P
Global enquadra o Brasil três níveis abaixo do grau de investimento, mesma nota concedida
pela Fitch, outra das principais
agências de classificação de risco. A Moody’s classifica o país
dois níveis abaixo do grau de investimento.

AQUISIÇÃO

Itaú prevê executar compra de fatia
adicional da XP no início de 2022
JÃLIA MOURA/FOLHAPRESS
O Itaú Unibanco estima que a
compra de 11,38% do capital da
XP se materialize no primeiro trimestre de 2022.
Pelo acordo firmado entre as
duas empresas em 2017, quando
o banco comprou 49,9% do capital social da XP, o Itaú compraria
mais 12,5% em 2022, já que o
plano era assumir o controle da
corretora ao longo do tempo, o
que foi vetado pelo Banco Central à época.
Por questões de aumento de
capital da XP, a fatia atualmente
corresponde a cerca de 11,38% do
capital da companhia, explica o
presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho.
"(A operação) depende do lucro de 2021 da XP, que é o que define o preço. Originalmente, o valor de compra dessa participação
foi negociado a 19 vezes o lucro. Já
submetemos ao Banco Central e
está sujeito à aprovação", afirmou
o executivo durante o Itaú Day,
evento do banco voltado a acionistas nesta quarta-feira.
O banco também trabalha na
cisão da participação original na
XP, hoje de 41,05%. Com a aprovação do Fed (banco central americano) na segunda-feira passada,
as ações deixaram de ser do Itaú
Unibanco e passaram a ser da
XPart, empresa criada para alocar
os papéis e que deve ser incorporada pela XP em 120 dias.
No processo, os acionistas do
Itaú Unibanco devem receber as
ações da XP na mesma proporção
em que participam do capital do
banco no Brasil. Ou seja, caso o
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Brasileiros têm R$ 8 bilhões a
receber deixados em bancos
s brasileiros têm R$ 8
bilhões em recursos
que devem ser devolvidos pelos bancos. Para que esse dinheiro chegue a quem tem
direito, o Banco Central (BC) está desenvolvendo o Sistema de
Informações de Valores a Receber (SVR), que permitirá a consulta de eventuais saldos nas instituições financeiras, para pessoas físicas e empresas, facilitando o processo de devolução.
A expectativa do BC é de que
o sistema entre em operação em
dezembro, e que ofereça informações sobre saldo credor de
contas encerradas, parcelas de
empréstimo e tarifas cobradas
indevidamente, recursos não
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investidor tenha 1% das ações do
Itaú, receberá 1% de 41,05% dos
papéis da XP.
Nos últimos anos, Itaú e XP
adotaram uma postura agressiva
na concorrência, com provocações em peças de publicidade.
Neste Itaú Day, mais descontraído, André Rodrigues, diretor de
varejo, canais digitais, produtos e
franquias e seguros do banco,
vestiu um colete, peça de roupa
que ficou atrelada à imagem da
XP, por cima da camisa azul clara
vista nos demais diretores.
Em 2020, inclusive, a corretora
fez uma promoção. O cliente que
fizesse uma TED do Itaú para a XP
ganharia um colete da XP de brinde. Segundo Maluhy Filho, a participação do banco na XP, que ele
define como um investimento financeiro, não fez com que o banco deixasse de investir em sua
própria plataforma de investimentos.
Hoje, o Itaú tem cerca de 12 escritórios de assessoria de investimentos em funcionamento, estratégia utilizada pela XP para expandir seu negócio.
"Com o benefício dos autônomos e a vantagem dos colaboradores serem CLT, conseguimos
atrair bastante gente para esses
escritórios. Nosso objetivo é expandir e talvez chegar a 90 escritórios ao fim do ano no Brasil inteiro", diz o executivo.
O Itaú também projeta aquisições e parcerias com empresas
de menor porte. "Isso vai acontecer e fazer parte da nossa
agenda. Temos estudado casos.
Vocês talvez vejam o banco mais
ativo nisso", afirmou Maluhy Fi-

lho mencionando fintechs.
Durante o evento, executivos
transmitiram o objetivo de digitalizar o banco para competir com
fintechs e bancos digitais. Recentemente, contratou 4.000 profissionais de TI (tecnologia da informação).
O Itaú planeja ter 50% de sua
operação na nuvem no próximo
ano, como parte de um contrato
de dez anos com a AWS (Amazon
Web Services), empresa de computação na nuvem da Amazon. Já
funcionam dessa maneira as operações de Pix e cartão de crédito.
Os executivos também teceram críticas à regulação distinta
para bancos e fintechs, que muitas vezes acabam realizando as
mesmas operações e disputando
o mesmo mercado, chamando-a
de desvantagem competitiva.
"Queremos ser tratados com o
mesmo nível de regulação para
todos", disse Maluhy Filho.
Projeções O crescimento da
economia brasileira acima do
previsto pelo mercado deve levar
a um melhor resultado do Itaú
neste ano. Em 2020, o resultado líquido caiu 34,6% na comparação
anual, para R$ 18,5 bilhões.
Nesta terça (1º), foi divulgada
uma alta de 1,2% no PIB (Produto
Interno Bruto) do primeiro trimestre na comparação com os últimos três meses de 2020. Em relação ao mesmo período do ano
passado, o PIB cresceu 1,0%, primeira taxa positiva nessa comparação desde o fim de 2019.
"2021 tem se mostrado um
ano bem mais favorável em termos de resultado. De fato, o PIB
do primeiro trimestre surpreen-

deu positivamente. Esperávamos para o ano 4% e revisamos
para 5%. Devemos soltar novo
cenário na semana que vem",
afirma Maluhy Filho.
O executivo também disse que
há uma tendência de crescimento
da carteira de crédito com o avanço do PIB e taxas de juros historicamente baixas.
Segundo cálculos do economista-chefe do banco, Mário
Mesquita, há um carrego estatístico de 4,9%, o que sinaliza que o
PIB anual, mesmo que a economia não cresça nos próximos trimestres, fique próximo de 5%.
Maluhy Filho ainda não vê impacto relevante da crise hídrica e
de uma possível terceira onda da
pandemia de Covid-19 no país no
PIB deste ano. Para 2022, prevê
uma forte desaceleração, com
crescimento perto de 2%, com
menos expansão fiscal, normalização de preço de commodities e
menor crescimento global.
"A maior política econômica,
sanitária e social é a vacinação.
Quanto mais protegida a população, maior o consumo. Há
uma poupança reprimida em
função de menores gastos durante a pandemia", disse o presidente do banco.
Com o eventual fim da pandemia, o Itaú planeja um sistema híbrido de trabalho, combinando o
home office com o trabalho presencial nos escritórios. O banco,
inclusive, já devolveu alguns prédios e andares que alugava, concentrando operações em edifícios
próprios. Hoje, a companhia tem
55 mil colaboradores trabalhando
de forma remota.

Doria espera vacinar
toda população adulta
até final de outubro
O governo João Doria
(PSDB) prevê a vacinação de
toda a população adulta (a
partir de 18 anos) do estado
de São Paulo até o dia 31 de
outubro.
A informação foi antecipada na tarde desta quarta-feira
pelo próprio Doria em seu
perfil de rede social e divulgada em entrevista aos jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, zona oeste de São Paulo.
A data prevista inicialmente para vacinar toda a população adulta do estado era 31 de
dezembro, mas Doria disse
que será possível antecipar
essa data em dois meses. A
previsão considera a data estimada de aplicação da primeira dose.
O cronograma atualizado
de vacinação em São Paulo
prevê a vacinação por faixas
etárias após o término da vacinação dos grupos prioritários previstos no PNI (Programa Nacional de Imunizações).
Segundo o governo, no entanto, a vacinação está condicionada à disponibilização de
doses pelo Ministério da Saúde por meio do PNI.
Além disso, não foi dada
explicação de como seria a
vacinação de pessoas sem comorbidades e não inseridas
nos grupos previstos pelo Ministério da Saúde, que até o
momento preconiza apenas a
vacinação por critério de
prioridade.
Hoje, só as vacinas Oxford/AstraZeneca, produzida
pela Fiocruz, e a da Pfizer têm
registro de uso definitivo e
podem ser utilizadas em toda
a população maior de 18
anos.
Não há dados sobre a submissão de registro definitivo
da Coronavac no painel de
vacinas da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).
A Fiocruz recebeu nesta
quarta os insumos que vão
permitir o início da primeira
produção inteiramente nacional da vacina contra a Covid-19. A fabricação deve começar nas próximas semanas
e as entregas devem ocorrer
apenas a partir de outubro.
A quantidade prevista do
imunizante feito no país, porém, foi bastante reduzida em
relação à estimativa inicial. A
fundação calcula que serão
cerca de 50 milhões dessas
doses disponibilizadas até o
fim do ano, sendo que antes
eram estimados 110 milhões.
A ideia é suprir a diferença
com a importação de mais IFA
(Ingrediente Farmacêutico
Ativo), que ainda está em negociação, suficiente para produzir 50 milhões de doses adicionais. Assim, o total de vacinas da AstraZeneca/Oxford
oferecidas no segundo semestre somaria 100 milhões.
Além disso, uma remessa
de 6.000 litros de IFA vinda da
China deve chegar no dia 28
de junho, com quantidade suficiente para a produção de
mais 10 milhões de doses da
Coronavac. A partir da data de
chegada, são esperados de 15
a 20 dias para a conclusão da
produção das novas doses. Até
o momento, o Instituto Butantan já realizou a entrega de
47,2 milhões de doses à pasta
da saúde. A entrega está parada desde o dia 14 de maio.
Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de
Imunizações (PEI), afirmou
ainda que previsão de vacinação inclui também as doses
de um acordo extra realizado
entre o governo federal e o
Butantan, com a disponibilização de mais 30 milhões de
doses, o que em tese possibilitaria antecipar ainda mais a
vacinação.
"Estamos projetando com
base nas previsões do Ministério da Saúde. Isso pode retirar ou adicionar novas doses,
de acordo com as entregas.
Nós trabalhamos com uma

redução, justamente considerando que podem haver atrasos nas entregas, e mesmo assim vimos que foi possível antecipar a vacinação de toda a
população adulta até o final
de outubro", afirmou.
A promessa é que até o dia
7 de junho seja concluída a
imunização das pessoas com
comorbidades. Segundo Paula, a vacinação vai incluir todas as pessoas com comorbidades ou beneficiários do
programa de deficiência permanente (BPC) com mais de
18 anos.
A coordenadora afirmou
também que o governo prevê
o início da vacinação de todos
os profissionais da educação
com idades de 45 e 46 anos já
a partir da próxima quartafeira. Cerca de 80 mil pessoas
devem ser incluídas nessa
etapa da imunização.
O secretário estadual de
Educação, Rossieli Soares,
disse ainda que foi apresentada a documentação necessária para autorizar a utilização
das vacinas contra Covid-19
nos adolescentes de 12 a 15
anos na última segunda-feira
à Anvisa. Atualmente, a única
vacina aprovada para uso em
adolescentes é a da Pfizer, cujo registro autoriza o uso em
toda a população com 16
anos ou mais.
"O governo de SP está
atento para a vacinação especialmente dos jovens com comorbidades, mas fazemos um
apelo à Anvisa que avalie os
dados das vacinas já em uso
(em adolescentes) em outros
lugares, ainda que vacinemos
mais para frente, e que com
essa documentação que já foi
apresentada a Anvisa e o Ministério da Saúde inclua no
PNI a vacinação dos jovens",
disse Soares.
O estado de São Paulo tem
uma população de 44.873.187
pessoas, de acordo com o
Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados),
dos quais cerca de 80% é a população maior de 18 anos, ou
quase 36 milhões de pessoas.
Até a última terça-feira, foram aplicadas 17.577.126 doses
em todo o estado, somando-se
primeira e segunda dose.
A atualização dos dados da
Covid-19 no estado aponta
que foram confirmados
23.122 novos casos nas últimas 24 horas e 717 novos óbitos, totalizando 3.314.631 casos e 112.927 mortes desde o
início da pandemia.
Segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorinchteyn, a taxa de ocupação dos
leitos de UTI no estado está
em 81,2% e, na Grande São
Paulo, é de 79,9%. Há 10.925
pessoas internadas em leitos
de terapia intensiva em todo o
estado e mais 13 mil pessoas
em leitos de enfermaria.
LACTANTES
Mães que ainda amamentam bebês de até um ano e
que tenham comorbidades
começarão a ser imunizadas
contra a Covid-19 na cidade
de São Paulo a partir da próxima segunda-feira.
O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na
manhã desta quarta-feira, durante visita ao Memorial da
América Latina, na Barra Funda (zona oeste).
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a cidade tem hoje 28 mil lactantes dentro dos critérios para
imunização. Para tomar a dose, a mãe deve levar o atestado de comorbidade e certidão
de nascimento da criança,
além do comprovante de residência.
"É uma demanda muito
forte. A gente vai avançando
numa velocidade que a gente
gostaria que fosse maior, mas,
dentro do possível, sempre
que chega a vacina, toda nossa equipe da saúde coloca a
vacinação à disposição", afirmou o prefeito.
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Receita rastreou investigações contra clã Bolsonaro
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

A

Receita Federal solicitou uma devassa em
seus sistemas para
tentar identificar investigações
em dados fiscais do presidente
Jair Bolsonaro, de seus três filhos políticos, de suas duas exmulheres e da primeira-dama,
Michelle (foto).
O levantamento foi solicitado
pelo fisco no ano passado ao
Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), órgão
responsável pela guarda das informações dos sistemas da Receita Federal.
A devassa também abrangeu
acessos aos dados fiscais de Fabrício Queiroz, amigo de Bolsonaro e ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) apontado como operador financeiro
do esquema da "rachadinha" no
antigo gabinete do senador na
Assembleia Legislativa.
O levantamento foi muito
mais amplo do que apontado
meses atrás como um movimento apenas da defesa de Flávio contra a investigação da "rachadinha" tocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
Atingiu, na verdade, todo o
entorno familiar do presidente,
incluindo suas duas ex-mulheres com quem dividiu seu patrimônio e que não são alvo da investigação contra o senador. O
rastreamento abrangeu 22 sistemas de dados da Receita no período de janeiro de 2015 a setembro de 2020.
A pesquisa custou R$ 490,5

ROVENA ROSA/ABRASIL

mil à Receita, pagos ao Serpro. O
valor foi obtido pelo jornal Folha
de S.Paulo por meio da Lei de
Acesso à Informação e publicado na quarta-feira pelo site Metrópoles.
Procurada, a Receita afirmou
que não iria se manifestar sobre
a amplitude das pesquisas.
A mobilização da estrutura
do governo em favor de Flávio
foi revelada em outubro pela revista Época. Na ocasião, soubese que as advogadas Juliana
Bierrenbach e Luciana Pires recorreram à Receita e ao Serpro
para tentar descobrir em que
momentos os dados fiscais do
senador e de sua mulher foram
acessados.
O motivo manifestado pela
defesa era o de que o relatório
do Coaf (órgão federal de inteligência financeira) que originou
a investigação das "rachadinhas" continha informações
com detalhes cuja origem não
eram os bancos, com os quais o
órgão troca informações. Os dados viriam, na verdade, da Receita Federal.
A suspeita da equipe de Flávio era que ele tenha sido vítima
de prática semelhante à revelada por mensagens obtidas pelo
Intercept Brasil, na qual dados
fiscais sigilosos eram obtidos informalmente por procuradores
da Operação Lava Jato.
A prática é conhecida como
"fishing expedition", no qual investigadores acessam dados fisciais de uma pessoa sem justificativa legal em busca de possíveis irregularidades.

As advogadas também acionaram o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República sob a justificativa
de que as supostas fraudes atingiam um membro da família de
Bolsonaro. À época, o órgão
afirmou que, após análise, concluiu que não tinha atribuição
sobre o caso e não realizou nenhuma ação.
As petições apresentadas pelas
advogadas aos órgãos públicos
solicitavam apenas informações
sobre acessos aos dados de Flávio
e sua mulher, Fernanda, seus
clientes alvos das investigações.

Contudo ofício do Serpro obtido pela Folha de S.Paulo mostra que o pedido de levantamento feito pela Receita foi muito
maior do que o apontado como
necessário pelas advogadas e incluiu pessoas que nem sequer
eram mencionadas no caso do
senador.
Todas elas fazem parte do entorno familiar próximo do presidente Jair Bolsonaro: o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ),
o vereador Carlos Bolsonaro
(Republicanos-RJ), a primeiradama Michelle Bolsonaro, as exmulheres Ana Cristina Siqueira

Valle e Rogéria Bolsonaro, além
de Queiroz.
Queiroz se tornou o pivô da
investigação contra Flávio após
o Coaf identificar movimentações consideradas atípicas em
sua conta bancária. Uma das
transações descritas no relatório
é o repasse de R$ 40 mil para Michelle Bolsonaro.
Carlos é alvo de outra investigação do MP-RJ sob suspeita de
práticas semelhantes à "rachadinha" atribuída a Flávio. A outra investigada neste caso é Ana
Cristina, que foi chefe de gabinete do vereador na Câmara por
sete anos, além de ter nomeado
17 parentes nos gabinetes da família.
De acordo com o documento
do Serpro, a devassa nos nove
CPFs foi pedida pela Coordenadoria-geral de Tecnologia da Informação (Cotec) da Receita. Ela
solicitou uma apuração especial, meio pelo qual se obtém todo e qualquer "log", como são
chamados os arquivos sobre as
consultas aos sistemas do Fisco.
Os "logs" indicam a data e o
nome do auditor responsável
pela consulta aos dados fiscais
dos contribuintes. Caso não haja justificativa para a atuação, o
servidor pode ser punido pelo
acesso imotivado.
O resultado da apuração especial, porém, também permite
identificar investigações legais
ainda em sigilo contra o dono do
CPF analisado.
Segundo o documento, a demanda da Cotec foi feita no dia
28 de agosto de 2020, três dias

após as advogadas terem relatado suas suspeitas ao presidente
e ao GSI (Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência), e
dois dias depois delas terem se
encontrado com o secretário da
Receita, José Barros Tostes Neto.
O ofício afirma que o resultado do pedido "foi separado em
dois lotes". O papel não informa
as conclusões das apurações especiais nem para onde foram
enviadas.
A tese sobre acesso imotivado a dados de Flávio foi inspirada num grupo de cinco auditores fiscais do Rio de Janeiro suspeitos de enriquecimento ilícito.
Contudo eles têm sofrido sucessivas derrotas judiciais na tentativa de fazer valer a alegação de
que tiveram seus dados acessados ilegalmente.
Ainda assim, a movimentação das advogadas teve efeito na
estrutura da Receita. O auditorfiscal Christiano Paes Leme Botelho, apontado pelo grupo como responsável pelos acessos
imotivados, foi exonerado em
dezembro do cargo de chefe do
Escritório da Corregedoria da
Receita Federal no Rio de Janeiro (Escor07).
Botelho nega irregularidades
na sua atuação.
O corregedor-geral da Receita, José Pereira de Barros Neto,
também chegou a ter o cargo
ameaçado. O mandato de dois
anos conferido ao posto, porém,
deu tempo para que ele garantisse a permanência. Há possibilidade, agora, de ser reconduzido em julho.

Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 3, 4, 5, 6 e 7 de junho de 2021

5

País
CPI

DA

COVID

Médica vê como delirante e
esdrúxula uso de cloroquina
JULIA CHAIB E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A

médica Luana Araújo
afirmou nesta quartafeira à CPI da Covid
no Senado que desconhece a razão de não ter sido efetivamente
nomeada para o cargo dez dias
após ser anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Ela, que assumiria o cargo de
secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, disse
que nunca recebeu uma explicação detalhada sobre o seu desligamento do cargo. No entanto, citou
que o ministro disse que seu nome "não ia passar pela Casa Civil".
Embora Luana não tenha dito
claramente, os senadores avaliam
que sua demissão claramente está relacionada com as posições
em defesa do distanciamento social e contra a hidroxicloroquina.
Antes de ser nomeada, ela havia
escrito em suas redes sociais que
o tratamento precoce configurava
um "neocurandeirismo" ou um
"iluminismo às avessas".
A médica repetiu a sua visão
sobre o tratamento precoce aos
senadores. "Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando
ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública", disse.
Luana ainda usou palavras duras para descrever a atual discussão em torno da hidroxicloroquina. "Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e
contraproducente."
"Quando eu disse que um ano
atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu infelizmente ainda mantenho isso em
vários aspectos, porque nós ainda
estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a
gente vai voar, não tem lógica",
completou.
O depoimento dela aconteceu
um dia após a oitiva da médica
Nise Yamaguchi, defensora da hidroxicloroquina
Luana defendeu a ciência em
diversos momentos e criticou
comportamentos negacionistas,
afirmando que uma mistura entre
"falta de informação, desespero e
arrogância" pode ser letal.
No entanto, ela evitou usar o
termo negacionismo, justificando
que a raiz desse comportamento
é a falta de informação. A médica
completou que, uma vez que a
"pessoa compreende como a coisa funciona", ela tira dúvida e

"não defende mais o indefensável". A médica em seguida acrescentou que ciência não é opinião
e que não tem lado.
"Ciência não tem lado, ciência
é bem ou mal feita, ciência é ferramenta de produção de conhecimento e educação para servir à
população, priorizando a vida e a
qualidade de vida sempre como
objetivo maior. Esta distância ou
oposição entre populações e ciência não existe", afirmou.
Por dois momentos, a ex-secretária foi confrontada com falas
negacionistas de Bolsonaro. Ela
repetiu que não queria personificar suas críticas em uma única
pessoa, mas afirmou que "dói" ter
contato com essas visões.
"Na hora que qualquer pessoa,
independente do seu cargo e de
sua posição social, defende algo
que não tem comprovação científica, você expõe a população de
seu grupo a uma situação de extrema vulnerabilidade. Todo
mundo que diz isso tem responsabilidade sobre o que acontece
depois", disse.
A ex-secretária também rebateu a noção de que médicos estão
totalmente liberados para receitar
medicamentos sem comprovação de eficácia para o tratamento
da Covid-19.
Luana defendeu ferrenhamente a autonomia dos médicos, mas afirmou que isso não
configura uma "licença para experimentação".
"A autonomia precisa ser defendida sim, mas com base em alguns pilares, do conhecimento,
da plausibilidade teórica, do volume de conhecimento científico
acumulado até aquele momento,
da ética e da responsabilização",
completou.
A médica também foi confrontada por senadores que defendem a cloroquina, como os governistas Marcos Rogério (DEMRO), Eduardo Girão (PodemosCE) e Luís Carlos Heinze (PP-RS),
que citaram estudos isolados.
Luana argumentou que alguns
estudos apresentam falhas e por
isso a melhor forma de colher evidências é através de análise sistemática e revisões de vários deles.
"Depois de um ano, com todo
o respeito, com toda a tranquilidade, a gente não pode insistir em
algo que não é resolutivo, com
tantas outras coisas que a gente
precisa para fazer", afirmou em
resposta a Heinze, que insistiu
afirmando que 28 países já usam
esses medicamentos.
"São mais de 200 países no
mundo, senador. E os outros não

usam", rebateu ela.
Em certo momento, o senador
Marcos do Val (Podemos-ES),
que participava remotamente da
sessão, afirmava que defendia a
vacina, mas relativizava a falta de
eficácia da hidroxicloroquina e
outros medicamentos, completando que as questões em torno
desse medicamento estavam relacionadas a competições entre
os médicos.
Nesse momento vazou um áudio do presidente da CPI, Omar
Aziz (PSD-AM), que ofendeu o
colega.
"Olha, eu vou dizer para você:
depois de horas a mulher falando,
um cabra desses vir falar merda.
Não precisa responder, não,
viu?", disse Aziz para a médica.
A sessão também teve uma
discussão entre Randolfe e Heinze, depois de o senador gaúcho citar novamente na CPI que o estado do Amapá tem a menor letalidade do país após ter adotado o
tratamento precoce com hidroxicloroquina.
"O senhor está mentindo, espalhando fake news aqui", afirmou Randolfe, dando início à discussão.
O Amapá tem de fato uma taxa
de letalidade baixa (número de
mortes dividido pelo total de casos), mas o índice de mortalidade
(número de mortes em relação ao
total da população) é o 12º maior
do Brasil. Em sua fala, Luana ressaltou que é difícil isolar um único
fator e atribuir o número de mortes por Covid à hidroxicloroquina,
por exemplo.
Aos senadores a médica também defendeu a ciência como parâmetro de ações de combate à
Covid e reforçou que não há nenhuma opção farmacológica para
o tratamento da doença em estágio inicial.
A médica infectologista foi
convocada a comparecer diante
da comissão, pois os senadores
queriam questionar se houve interferência do Palácio do Planalto
em sua demissão, após apenas
dez dias no cargo mesmo sem ter
sido nomeada oficialmente.
Para o relator da CPI, Renan
Calheiros (MDB-AL), o depoimento atestou que ainda hoje o
Ministério da Saúde não tem autonomia para definir políticas públicas e a própria equipe.
O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (RedeAP), foi além e disse que a falta de
autonomia é uma evidência da
atuação do "ministério paralelo",
grupo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro fora da es-

trutura da pasta.
"Até o depoimento da doutora
Luana, pensávamos que existia
um gabinete paralelo, um comando paralelo no enfrentamento à
pandemia; e, com a ascensão do
doutor Marcelo Queiroga, esse
comando paralelo tinha sido neutralizado. O depoimento da doutora Luana traz para nós um elemento novo. É que esse comando
paralelo continua atuando", afirmou após a sessão.
Em suas redes sociais -que depois deletou- a médica era defensora de medidas como uso de
máscaras, distanciamento social
e condenava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada
para o tratamento da Covid-19,
como a hidroxicloroquina.
Ao ser questionada por Renan,
ela informou não saber se houve
interferência de Bolsonaro, disse
que não o conheceu pessoalmente e nunca discutiu assuntos ligados ao tratamento precoce com
ninguém do governo.
Por outro lado, afirmou que o
próprio Queiroga indicou que a
decisão não era dele, que havia
sido quem a convidou. "Ele
(Queiroga) me disse isto: que lamentava, mas que meu nome
não ia passar pela Casa Civil",
afirmou. O ministro chefe da Casa Civil à época era o general Walter Braga Netto.
Após citar a pasta, a médica relativizou sua fala, afirmando que
citou a Casa Civil pois entendia
que aquela seria a instância em
que as indicações são aprovadas
ou não, embora mantenha que a
indicação se deu fora da estrutura
do ministério.
"Ele (Queiroga) me falou que
tinha optado pela minha nomeação e que obviamente não duvidava da minha capacidade técnica,
muito pelo contrário, que eu tinha
sido de muita utilidade. Mas que
infelizmente a minha nomeação
não havia sido aprovada e que ele
lamentavelmente precisava abrir
mão de mim", completou.
Luana reforçou que Queiroga
não deu mais detalhes sobre o
seu desligamento ou os motivos
que levaram à recusa de seu nome. A médica também falou que
ela era a única infectologista na
pasta no período em que permaneceu no cargo.
"Eu, realmente, gostaria de saber. Honestamente, não me foi
comunicada qual foi a razão pela
qual a minha nomeação não foi
aprovada. Eu, simplesmente, fui
comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia",
afirmou.

MINISTÉRIO

Assessor de Salles alvo de operação
da PF é exonerado do Meio Ambiente
DANIEL CARVALHO/FOLHAPRESS
Assessor especial do ministro
Ricardo Salles (Meio Ambiente),
Leopoldo Penteado Butkiewicz
foi exonerado do cargo, segundo
consta no Diário Oficial da União
desta quarta-feira.
A exoneração, a pedido, foi assinada pelo ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos.
Butkiewicz é um dos investigados na Operação Akuanda, da Polícia Federal, que apura a exportação ilegal de madeira.
Conforme publicou o jornal
Folha de S.Paulo, inquérito sobre
as suspeitas de irregularidade no

Ministério do Meio Ambiente revela mais uma interferência de
um dos principais auxiliares do
ministro Ricardo Salles no setor
de autuação de infrações do Ibama (Instituto Nacional do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
A situação envolve uma empresa do interior de São Paulo alvo de sanções ambientais nos últimos anos.
Após a ação da Polícia Federal,
a Folha de S.Paulo publicou sobre
a existência nos autos de uma troca de mensagens de WhatsApp
em que o assessor especial Leopoldo Butkiewicz intervém junto

ao Ibama em favor de um empreendimento agropecuário de
Mato Grosso.
De acordo com o material em
poder dos investigadores, esse caso não foi o único.
Os diálogos do aplicativo indicam que Butkiewicz abordou servidores do instituto para tratar da
Prema Tecnologia e Comércio,
com sede em Rio Claro (SP) e que
fabrica dormentes ferroviários e
postes, entre outros produtos.
"O Ibama está prejudicando
esse proprietário", disse Butkiewicz via WhatsApp, em diálogo
em 3 de março. "Como deve estar
prejudicando outros em casos si-

milares."
Para a PF, a atuação do assessor especial de Salles foi irregular.
Não cabia a ele interferir diretamente na área de infrações do
Ibama. Butkiewicz participava de
grupo de WhatsApp de servidores
do órgão ambiental.
Procurados pela reportagem, o
ministério e o Ibama afirmaram
que o assessor prestará os esclarecimentos sobre o assunto no inquérito. Butkiewicz, Salles, o presidente do Ibama, Eduardo Bim, e
servidores vinculados à pasta foram alvo de buscas, apreensões e
quebra de sigilos bancário e telefônico no dia 19 de maio.

Nota
CÁRMEN LÚCIA DETERMINA ABERTURA
DE INQUÉRITO CONTRA RICARDO SALLES
A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal),
determinou a abertura de inquérito para investigar o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles. A magistrada atendeu pedido da
PGR (Procuradoria-Geral da República), que havia solicitado a
instauração de investigação na última terça-feira. A Procuradoria
havia informado ao Supremo a necessidade de apurar a suspeita

dos crimes de advocacia administrativa, dificultar a fiscalização
ambiental e embaraçar a investigação de infração que envolva
organização criminosa. Salles já é alvo de um inquérito no
Supremo, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sobre
suspeita de facilitação a exportação ilegal de madeira.
A decisão foi tomada em notícia-crime apresentada em abril
contra Salles por suposta atuação para atrapalhar a apuração da
maior apreensão de madeira do Brasil, feita na Operação
Handroanthus.

Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 3, 4, 5, 6 e 7 de junho de 2021
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Os nós da educação

P

or ter pertencido durante seis anos ao Conselho Nacional de Educação, inclusive presidindo a sua Câmara de Ensino Superior, não
posso afirmar que desconheça os meandros da
sua intrincada burocracia. Por isso mesmo, assisti com imenso prazer a live promovida pela
Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, hoje presidida pelo meu filho, professor Celso Niskier, reitor da Unicarioca. Na
abertura dos trabalhos, o Ministro Milton Ribeiro foi extremamente feliz, ao focalizar o tema do
empreendedorismo, a que o MEC agora também
se dedica.
Ele criticou o excesso de nós na educação brasileira. A existência da indesejável pandemia
complicou ainda mais as coisas, pois dificultou o
controle da necessária regulamentação. Os fiscais ficaram mais velhos e a sua mobilidade, até
mesmo pelo fator idade, já não é mais a mesma.
O ministro falou da revisão que se impõe e citou
como exemplo negativo o que se passa com os cursos de medicina. Não basta apenas dificultar as
coisas. É necessário também rever os procedimentos. Pelo medo dos excessos, a solução simplista de
impedir novos cursos, na área biomédica, não parece a solução mais inteligente, num país da extensão do nosso. O MEC adotará os melhores princípios do empreendedorismo, como prometeu o
ministro. O que não se justifica é a lentidão dos
processos, como acontece hoje em dia.
Pensando no assunto, com a nossa experiência acumulada, ocorre-nos um fato inexorável:
num futuro breve teremos que trabalhar com
uma série de novos cursos em áreas bem sensíveis como a tecnologia da informação ou as inovações trazidas pela biomedicina. Se não forem
tomadas as providências apontadas pelo ministro Milton Ribeiro, muito em breve esses nós
agravarão a busca de soluções. Ou elas se tornarão mais custosas ou difíceis.
O curioso é que existe um conjunto de burocratas que se esmera em dar nós cada vez mais
apertados no processo, quando se sabe que não
é esse o caminho. Devemos criar condições, baseadas na ciência administrativa, de desregulamentar, para renovar, com fiscais mais ágeis e
bem treinados. Somente assim o ensino superior
crescerá em bases sólidas.

OUTONO: Sol com algumas nuvens durante o dia.
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ISRAEL

Oposição faz pacto por novo
governo para tirar Netanyahu
BRUNO BENEVIDES/FOLHAPRESS

A

menos de 1 hora do
fim do prazo para confirmar a existência de
um acordo para formar governo
em Israel, a oposição enfim conseguiu montar uma coalizão. Às
23h26 desta quarta, no horário
local, o líder do bloco, Yair Lapid,
anunciou a conclusão do pacto
com os últimos três partidos,
conquistando apoio suficiente
para indicar um premiê e, assim,
tirar Binyamin Netanyahu do poder depois de 12 anos.
Caso o prazo máximo -meianoite (18h de Brasília)- não fosse
respeitado, Lapid perderia o direito de conduzir as negociações, o que encaminharia o país
a uma nova eleição, a quinta em
pouco mais de dois anos. Nesse
cenário, Netanyahu ganharia
sobrevida e poderia permanecer
no cargo ao menos até o pleito.
Lapid recebeu no início de
maio do presidente Reuven Rivlin a tarefa de montar em até 28
dias o novo governo e usou quase todo o tempo disponível para
negociar a formação de um heteregoêneo bloco de sustentação no Parlamento –a coalizão
une partidos que vão da ultraesquerda à direita nacionalista.
Como teve êxito, ele agora
comunicará Rivlin oficialmente
que está pronto para apresentar
a formação de governo. Na sequência, o novo gabinete deve
ser aprovado pelo Knesset, o
Parlamento de Israel -a previsão
é a de que a votação só aconteça
na próxima quarta-feira. Apenas
quando todo esse processo
acontecer, o novo primeiro-ministro tomará posse e Netanyahu deixará o cargo.
Uma reviravolta, entretanto,
ainda é possível, já que o bloco
formado pela oposição tem apenas 61 das 120 cadeiras no Legislativo. Assim, caso um deputado se rebele, a aliança perde a
maioria e não consegue remover o atual premiê. A nova coalizão governista é formada por siglas que têm pouco em comum
além da vontade de afastar Bibi,
como é conhecido o mais longe-

vo primeiro-ministro da história
israelense e que enfrenta hoje
na Justiça acusações de corrupção, suborno e fraude.
"Na prática, a grande mudança é que o novo governo não terá
Netanyahu. Mas ele não vai conseguir mudar muita coisa", afirma Gideon Rahat, professor de
ciência política da Universidade
Hebraica de Jerusalém e pesquisador do Instituto da Democracia de Israel. "Como a coalizão
tem muitas forças diferentes, terá de fazer tudo muito lentamente, negociar muito. É um governo para manter o status quo."
No geral, a nova coalizão deve se concentrar na recuperação
econômica da pandemia de coronavírus e em outros temas de
consenso, deixando de lado
questões sobre as quais os
membros discordam, como o
papel da religião na sociedade e
as aspirações palestinas por um
Estado próprio na região.
Por outro lado, de acordo
com Rahat, o novo governo pode tentar atuar para enfraquecer
o Hamas, grupo radical que controla a Faixa de Gaza e que protagonizou um conflito com o
Exército israelense nas últimas
semanas. Os confrontos terminaram com um cessar-fogo após
11 dias e mais de 240 mortos, a
maioria palestinos, e acabou reforçando na opinião pública a
necessidade de um governo de
união nacional.
Embora Lapid seja o chefe da
oposição por comandar o maior
partido do bloco –o centrista
Yash Atid, que detém 17 cadeiras–, quem vai assumir o cargo
de primeiro-ministro nos primeiros dois anos do novo governo será Naftali Bennett, líder da
legenda de ultradireita Yamina,
que tem apenas seis assentos.
Antigo aliado e protegido de
Netanyahu, ele anunciou em
um discurso televisionado para
todo o país no último dia 30 que
estava deixando as negociações
com o atual premiê de lado para
se juntar à oposição, em uma
tentativa de pôr fim à crise política. "Nós podemos partir para
uma quinta eleição, uma sexta

eleição, até que a casa desabe
em nossas cabeças, ou podemos
parar com essa loucura e assumir responsabilidades", disse
Bennett ao anunciar que faria
parte do novo governo.
Ex-empresário que fez fortuna
no setor da tecnologia e entrou
na política relativamente tarde,
Bennett, 49, defende o ultraliberalismo econômico, a linha-dura
contra o Irã e a anexação de quase dois terços da Cisjordânia
ocupada, o que dá a seu partido
de ultradireita grande popularidade entre colonos judeus.
Filho de imigrantes americanos, Bennett se estabeleceu no
início dos anos 2000 como um
dos queridinhos da "nação startup", graças à sua empresa de segurança cibernética Cyotta, vendida por US$ 145 milhões em
2005, antes de dar o salto para a
política no Likud de Netanyahu
no ano seguinte.
No total, a coalizão será formada por oito partidos: Yamina,
Israel Nossa Casa, Nova Esperança (as três de direita), Yash
Atid, Azul e Branco (ambas de
centro), Trabalhista, Meretz (dupla de esquerda) e Ra'am (sigla
conervadora islâmica). Inicialmente, a expectativa era a de que
o Ra'am apenas apoiasse a aliança no Parlamento, sem fazer parte formalmente do governo. Na
segunda-feira, no entanto, o líder da sigla, Mansour Abbas,
afirmou que irá fazer parte do
grupo e que espera indicar alguns nomes para o segundo escalão –será a primeira vez na história que uma legenda árabe vai
integrar o governo israelense.
"Chegou o momento para um
novo governo. É uma oportunidade histórica para romper as
barreiras que dividem a sociedade israelense, para unir os religiosos e os laicos, a esquerda, a
direita e o centro", declarou Lapid há alguns dias, enquanto
conduzia as negociações.
A união entre diferentes forças do espectro político foi a
única maneira encontrada para
pôr fim à atual crise política em
Israel, que já dura mais de dois
anos. Nesse período foram reali-

zadas quatro eleições, mas todas terminaram com resultados
inconclusivos, com um bloco de
apoio a Netanyahu e, outro, de
oposição -nenhum dos dois lados tinha cadeiras suficientes
para governar sozinho, criando
um impasse.
Com a sociedade cada vez
mais polarizada, Netanyahu seguiu como premiê interino durante todo esse período, mas
com dificuldades para aprovar
projetos no Parlamento, no qual
seu governo era minoritário.
No fim, a solução encontrada
por Lapid para resolver a questão foi atrair Bennett, que antes
apoiava o premiê. O movimento
só teve sucesso porque o líder
opositor ofereceu a ele o cargo
de primeiro-ministro, algo que
Netanyahu hesitava em fazer. O
arranjo, porém, é provisório e
deve durar dois anos. Depois
desse prazo, Bennett deve se tornar ministro da Fazenda, e Lapid, o novo primeiro-ministro.
Em um sinal do desgaste de
Netanyahu entre a classe política,
grande parte da nova cúpula do
governo é formada por antigos
aliados do premiê. Dos oito partidos integrantes da coalizão, cinco
são liderados por pessoas que
ocuparam ministérios na atual
gestão, entre os quais Bennett,
Lapid e Benny Gantz -que, mesmo rompido com o premiê, segue
como ministro da Defesa e deve
manter a pasta no novo governo.
A grande questão no país
agora é o que Netanyahu, um
político conhecido pelo instinto
de sobrevivência, vai fazer. Da
outra vez em que foi removido
do cargo de premiê, em 1999, ele
anunciou que se aposentaria da
vida pública e passou a trabalhar como executivo de uma
empresa de telecomunicações apenas para retornar à política
alguns anos depois. Desta vez,
porém, a expectativa é a de que,
enquanto se defende das acusações na Justiça, ele siga no Parlamento como líder de seu partido, o Likud, e da oposição, preparando o terreno para tentar
reassumir o cargo nas próximas
eleições, daqui a quatro anos.

RÚSSIA

Putin cria 20 bases militares
para enfrentar forças da Otan
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
A duas semanas do encontro
entre os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden, a Rússia anunciou
que irá construir 20 novas bases
militares perto de suas fronteiras
europeias, visando conter o que
chama de crescente ameaça da
Otan (aliança militar liderada pelos EUA). A medida vem de encontro à crescente tensão entre o
Kremlin e o Ocidente, que tem
um novo capítulo no apoio dado
por Putin ao belarusso Aleksandr
Lukachenko, seu aliado.
Na semana passada, o ditador
forçou o pouso de um avião civil
irlandês em Minsk e prendeu um
jornalista crítico ao regime que
estava na aeronave, junto com
sua namorada.
A ação foi um ponto alto na repressão aplicada por Lukachenko
desde os protestos que irromperam no país após mais uma eleição ganha de forma suspeita por
ele, no poder desde 1994, em
agosto passado. A União Europeia anunciou sanções a Belarus, e Putin, após um suspense
de uma semana, encontrou-se
com ele no último dia 28.
Subjacente ao movimento do
russo está o desejo de consolidar
seu controle sobre o vizinho, talvez absorvendo-o dentro de um
planejado Estado unitário em fermentação desde 1999.
Com isso, estaria estabelecida
de vez um tampão estratégico entre a Europa e a Rússia. A Ucrânia

cumpre esse papel de forma precária desde que Putin amputou a
Crimeia, de resto uma região russa étnica, e a trouxe para seu controle após perder um governo
aliado em Kiev em 2014.
Nesta quarta-feira, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança está
acompanhando os movimentos
militares conjuntos de Moscou
e Minsk. Ele se encontrou com o
premiê britânico, Boris Johnson, que criticou os movimentos a leste.
"Se você olhar para o que
aconteceu com o ultrajante sequestro na Belarus, acho que os
membros da Otan vão querer se
unir em protesto", afirmou.
O plano foi exposto sem muitos detalhes pelo ministro Serguei Choigu (Defesa) em encontro com líderes militares na segunda-feira.
Ele afirmou que a Otan tem aumentado significativamente o número de voos hostis e envios de
navios de guerra para suas fronteiras. Apontou para os crescentes exercícios militares -só na semana passada, milhares de soldados da Otan treinaram em todo o
continente.
As ações, disse segundo a imprensa russa, "destroem o sistema
de segurança internacional e nos
forçam a tomar as contramedidas
relevantes". "Vamos formar 20
novas unidades no Distrito Militar
Oeste até o fim do ano", afirmou.
Baseado em São Petersburgo,

o distrito se soma ao Sul com as
duas unidades mais importantes
de defesa terrestre russas. Ele cobre a fronteira da Finlândia à
Ucrânia, quando passa o bastão
para o Sul, que vai até o Cáucaso e
inclui a Crimeia.
Somadas, as regiões concentradas na minoritária porção europeia da Rússia têm seis exércitos, cada um com cerca de 100 mil
homens ou mais. O resto do
maior país do mundo, coberto
por outros três distritos, soma outros seis exércitos e um comando
aeronaval conjunto ao norte.
Choigu não disse quantos homens seriam enviados para a região, apenas citando que cerca de
2.000 equipamentos militares estariam envolvidos.
A região já viu bastante ação
neste ano. Putin deu uma demonstração de força a fazer um
aumento dramático, talvez de
100 mil homens, em toda região
oeste e sul para um exercício de
três semanas que visava dissuadir a Ucrânia de tentar invadir as
áreas rebeldes pró-Rússia no leste do país.
O impasse permanece e o russo mostrou os dentes, mas as forças foram retiradas -deixando para trás boa parte dos blindados e
tanques, que serão usados no megaexercício anual das forças russas, que pela rotação usual será
na região. O Zapad (Oeste) 2021
promete um novo ponto de tensão com o Ocidente, assim como
sua versão de 2017. Apesar de re-

gular e previsto, ele inclui forças
da Belarus, o que adicionará um
tempero político ainda maior às
manobras. O Kremlin sustenta
que elas são apenas de caráter defensivo, mas poucos no Ocidente
acreditam, apesar da previsão de
envio de observadores. A todo esse caldo se soma a postura beligerante de Biden, que após fechar
um acordo para estender o último
tratado de limitação de armas nucleares com Putin entrou em uma
rota crescente de colisão com o
Kremlin.
Chamou o presidente russo de
assassino e estabeleceu sanções
devido à prisão do líder opositor
Alexei Navalni, ocorrida após ele
voltar da Alemanha de um tratamento após ter sido envenenado
na Sibéria.
O verdadeiro foco de Biden ao
se mostrar durão é a China, a
quem o americano considera a
verdadeira rival estratégica dos
EUA. Só que seus atos levaram
Putin a lembrar o Ocidente de
suas capacidades, que ameaçam
diretamente os interesses europeus, não menos porque eles dependem do gás e do petróleo
russos. Além disso, embora seja
uma aliança historicamente desconfiada, houve uma maior
aproximação entre Moscou e Pequim, levando a especulações se
a protagonista da primeira Guerra Fria poderia se unir à antagonista americana na Guerra Fria
2.0 em ações conjuntas de desestabilização.

