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Guedes defende reforma do IR bem feita
Alvo de críticas por causa do conteúdo da reforma do IR

(Imposto de Renda), o ministro Paulo Guedes (Economia)
afirmou nesta sexta-feira que a proposta não vai gerar au-
mento de tributação. Segundo ele, ou a medida sai bem
feita ou não sai. Em videoconferência promovida pela FGV

(Fundação Getulio Vargas) em homenagem ao economis-
ta Carlos Langoni, falecido em junho, o ministro disse que
as propostas "nunca ficam do jeito que a gente quer", mas
voltou a afirmar que o texto está na direção correta. "Vai
sair bem feita ou não vai sair, não vai ter esse negócio de

aumentar imposto", declarou. O ministro defendeu o fim
da isenção sobre dividendos, ponto do texto que vem sen-
do criticado por empresários. Pela proposta, haverá co-
brança de 20% sobre a distribuição desses recursos –ga-
nhos mensais de até R$ 20 mil seguirão isentos. PÁGINA 2

Os presidentes do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), e do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), ministro Luís
Roberto Barroso, reagiram às recentes
ameaças golpistas do presidente Jair
Bolsonaro (foto) ao processo eleitoral
e democrático do país. Ambos se ma-
nifestaram horas após Bolsonaro ter
afirmado, sem apresentar nenhuma
prova, que a fraude eleitoral está no
TSE, além de ter atacado Barroso, a
quem chamou de "idiota" e "imbecil".
Um dia antes, Bolsonaro já havia co-
locado em xeque a realização das elei-
ções de 2022. Bolsonaro tem feito re-
petidas ameaças contra as eleições,
numa radicalização de discurso que
coincide com pesquisas que apontam
o aumento de sua reprovação e o fa-
voritismo do ex-presidente Lula (PT)
no pleito de 2022. Em entrevista, Pa-
checo subiu o tom e afirmou que não
aceitará retrocessos à democracia do
país, em resposta também às manifes-
tações de militares sobre a CPI da Co-
vid. Dois dias atrás, o ministro da De-
fesa, Braga Netto, e os comandantes
das Forças Armadas divulgaram uma
nota na qual repudiavam declarações
feitas pelo presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM), sobre os milita-
res sob investigação e na mira da co-
missão. PÁGINA 3

Relator quer
estabilidade de
18 meses para
funcionários

CORREIOS ELEIÇÕES 2022

O relator do projeto que
quebra o monopólio dos Cor-
reios e abre a empresa pública
para o capital privado, deputa-
do Gil Cutrim (Republicanos-
MA), defende que os funcioná-
rios da estatal tenham uma es-
tabilidade de 18 meses após
privatização. "Num momento
difícil que estamos vivendo, de
pandemia, temos que garantir
estabilidade dos empregados.
Colocamos também o PDV,
plano de demissão voluntária",
disse o deputado. O parecer
ainda não foi oficialmente pro-
tocolado na Câmara, mas uma
versão preliminar foi apresen-
tada a membros da Casa. De
acordo com o texto, a demissão
voluntária poderia ser pedida
até 180 dias após a desestatiza-
ção. PÁGINA 2

EUA não 
vão prender
maioria das
imigrantes 

ALIVIO

DATAFOLHA

O governo dos Estados Uni-
dos vai aliviar restrições e evi-
tar prisões de imigrantes que
chegaram ao país de forma ile-
gal e estejam grávidas, no pós-
parto ou amamentando. A me-
dida está na nova política pu-
blicada pelo Serviço de Imigra-
ção e Controle Aduaneiro
(ICE, na sigla em inglês) nesta
sexta-feira. A administração
do presidente Joe Biden vem
sofrendo forte pressão por
conservar políticas anti-imi-
gratórias da gestão de seu an-
tecessor, Donald Trump, como
o envio de aviões fretados com
deportados, a manutenção de
centros de detenção superlota-
dos nas fronteiras e a restrição
do número de refugiados acei-
tos no país -nesse último pon-
to, o democrata recuou após
críticas. PÁGINA 4

Pacheco e Barroso reagem a
ameaça de golpe de Bolsonaro 

FOLHAPRESS

Vantagem de Lula
sobre Bolsonaro para
2022 sobe para 58%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto) ampliou sua
vantagem pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro,
em citações espontâneas registradas pelo Instituto Datafolha. Lula
também lidera nos dois cenários apresentados para o eleitor e em todas
as simulações de disputa de segundo turno -naquela em que enfrenta o
presidente, ganha por 58% a 31%. Os achados estão no mais recente le-
vantamento do Datafolha, feito quarta-feira e quinta-feira. Nele, 2.074
eleitores foram ouvidos presencialmente pelo Brasil. A margem de erro
da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Os
dados da pesquisa confirmam as avaliações no meio político sobre o
duopólio atual entre o petista e o presidente, com espaço exíguo neste
momento para um nome da chamada terceira via. PÁGINA 3

FOLHAPRESS
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Economia

Governo inclui trechos
de ferrovia no PPI
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL 

O presidente Jair Bolsonaro
publicou no Diário Oficial da
União desta sexta-feira decre-
to que qualifica dois trechos
da Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste (Fiol) no Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI). A ferrovia terá um total
de 1.527 quilômetros (km) de
trilhos, ligando o Porto de
Ilhéus ao município de Figuei-
rópolis, onde se conectará
com a Ferrovia Norte-Sul e o
restante do país.

O primeiro trecho da ferro-
via, de 537 km, ligando as ci-
dades baianas de Ilhéus e Cae-
tité, foi leiloado em abril, ten-
do como vencedora do certa-

me a empresa Bahia Minera-
ção (Bamin). A expectativa é
de que esse trecho comece a
operar em 2025, transportan-
do mais de 18 milhões de to-
neladas de carga, em especial
grãos e principalmente miné-
rio de ferro produzido na re-
gião de Caetité.

O decreto refere-se à se-
gunda etapa da Fiol e abrange
dois trechos e um total  de
1.527 km de trilhos. O primei-
ro, de 485,4 km, liga os muni-
cípios de Caetité e Barreiras
(ambos na Bahia), e o segun-
do, com 505 km, ligará Barrei-
ras (BA) a Figueirópolis (TO),
onde se conectará com a Fer-
rovia Norte-Sul e o restante
do país.

Sábado, domingo e segunda-feira, 10, 11 e 12 de julho de 2021

REFORMA DO IR

Ou vai sair bem feita ou
não vai sair, diz Guedes 
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

A
lvo de críticas por
causa do conteúdo da
reforma do IR (Im-

posto de Renda), o ministro
Paulo Guedes (Economia) afir-
mou nesta sexta-feira que a pro-
posta não vai gerar aumento de
tributação. Segundo ele, ou a
medida sai bem feita ou não sai.

Em videoconferência promo-
vida pela FGV (Fundação Getu-
lio Vargas) em homenagem ao
economista Carlos Langoni, fa-

lecido em junho, o ministro dis-
se que as propostas "nunca fi-
cam do jeito que a gente quer",
mas voltou a afirmar que o texto
está na direção correta.

"Vai sair bem feita ou não vai
sair, não vai ter esse negócio de
aumentar imposto", declarou.

O ministro defendeu o fim da
isenção sobre dividendos, ponto
do texto que vem sendo critica-
do por empresários. Pela pro-
posta, haverá cobrança de 20%
sobre a distribuição desses re-
cursos –ganhos mensais de até

Relator da privatização
dos Correios defende
estabilidade de 18 meses

CÂMARA

O relator do projeto que que-
bra o monopólio dos Correios e
abre a empresa pública para o
capital privado, deputado Gil
Cutrim (Republicanos-MA), de-
fende que os funcionários da es-
tatal tenham uma estabilidade
de 18 meses após privatização.

"Num momento difícil que
estamos vivendo, de pandemia,
temos que garantir estabilidade
dos empregados. Colocamos
também o PDV, plano de de-
missão voluntária", disse o de-
putado.

O parecer ainda não foi ofi-
cialmente protocolado na Câ-
mara, mas uma versão prelimi-
nar foi apresentada a membros
da Casa. De acordo com o texto,
a demissão voluntária poderia

ser pedida até 180 dias após a de-
sestatização. Ao funcionário, se-
ria paga uma indenização de um
ano de remuneração, com ma-
nutenção do plano de saúde
neste período, além de ingresso
em um programa de requalifica-
ção. Mudanças no texto para be-
neficiar os funcionários dos Cor-
reios foram pedidas por líderes
partidários. Isso, portanto, reduz
as resistências à proposta.  Pelo
plano do Ministério da Econo-
mia, é possível publicar o edital
de privatização dos Correios até
o fim do ano e realizar a opera-
ção até março de 2022.

Nesta semana, o procurador-
geral da República, Augusto
Aras, se posicionou contra a pri-
vatização dos Correios.

R$ 20 mil seguirão isentos.
Para Guedes, o ideal seria que

todos os tipos de renda, inclusi-
ve os ganhos com dividendos,
fossem taxados por meio da ta-
bela do IR da pessoa física, que
hoje varia de 7,5% a 27,5%. Ele
afirma, no entanto, que isso não
poderá ser feito no momento.

"A renda dos mais ricos, não
interessa se vem de salário, de
aluguel, de bônus bilionários ou
se vem de dividendos. Ela deveria
cair no progressivo e ponto final.
Nós temos tecnologia para fazer
tudo direito, mas você sabe que
tudo é mais difícil no mundo real,
tem lobby, tem pressão", afirmou.

CNI 
A CNI (Confederação Nacional

da Indústria) afirma que o projeto

de lei apresentado pelo ministro
Paulo Guedes (Economia) para
alterar o Imposto de Renda é
"muito ruim" e vai desestimular
investimentos no país.

A entidade demanda que os
números sejam alterados (o que
Guedes já aceitou), mas teme a
saída encontrada pelo ministro
para compensar as mudanças -
revisar até R$ 40 bilhões em subsí-
dios para grupos empresariais es-
pecíficos, como a indústria petro-
química.

Mário Sérgio Telles, gerente de
política econômica da CNI, diz
que não foram explicados ainda
os detalhes da nova proposta do
governo e afirma que corte pode
se tornar prejudicial sem uma
análise detalhada sobre os prós e
contras de cada programa.

CIGARROS

Mudança no IR pode elevar 
em 135% tributo de empresas
DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS

As mudanças no Imposto de
Renda defendidas pelo governo
têm provocado uma série de crí-
ticas por parte de empresários,
tributaristas e agentes financei-
ros, que veem na proposta uma
tentativa de aumentar a arreca-
dação pesando a carga sobre as
empresas. Segundo cálculos do
IBPT (Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento e Tributação), as mu-
danças propostas pelo governo
poderiam aumentar a carga pa-
ga pelas médias e grandes em-
presas em até 71,5%, ao conside-
rar o lucro real. Para empresas
com lucro presumido, esse au-
mento chegaria a quase 135%.

Pela proposta do governo, ha-
verá redução do IR de empresas
em 2,5 pontos percentuais por
dois anos, ao mesmo tempo que
será colocada a taxação de 20%
em lucros e dividendos. A regra
prevê isenção de IR sobre lucros
e dividendos até o limite de R$
20 mil por mês, o que beneficia-
ria empresas de menor porte.

Para os cálculos, foram consi-
derados o IR atual, de 15%, que
seria reduzido para 12,5% no
ano que vem e 10% no ano se-
guinte, além do adicional de 10%
para lucros acima de R$ 20 mil
por mês e 9% de CSLL (Contri-
buição Social sobre Lucro Líqui-
do), afirma o IBPT. Para a simu-
lação com lucro real e sem juros
sobre capital próprio (para mé-
dias empresas), considerou-se
uma empresa com faturamento
de R$ 1 milhão e custos e despe-
sas de R$ 900 mil -logo, com lu-
cro antes do IRPJ (Imposto de
Renda para Pessoa Jurídica) de
R$ 100 mil.

Antes da reforma, ela pagaria
R$ 28 mil no total tributos e pas-
sará a pagar R$ 40,4 mil no ano
que vem e R$ 38,4 mil em 2023
(aumentos de 44,29% e 37,14%,
respectivamente), sendo cobra-
dos R$ 14,9 mil de IR sobre dis-
tribuição de lucros em 2022 e R$
15,4 mil no ano seguinte.

"É uma proposta cheia de pe-
gadinhas, que aumenta a carga
sem contrapartida e joga pacotes
tributários dizendo que está ge-
rando benefícios", diz Gilberto
Luiz do Amaral, do IBPT.

Em sua avaliação, o governo
se equivoca ao propor a taxação
de lucros e dividendos nos ter-
mos do texto da reforma. "Ao se
comparar com a cobrança de lu-
cros e dividendos que existia for-
malmente até 1995, o governo
não diz que a carga aumentou e

que qualquer empresário troca-
ria a carga atual pela de antes."

No caso de uma empresa com
o mesmo faturamento e também
com apuração trimestral, só que
com lucro real e juros sobre o ca-
pital próprio (geralmente as
grandes empresas), foi feita uma
simulação com despesas de R$
700 mil. Hoje, os tributos somam
R$ 87.450; com a mudança, so-
mariam R$ 149,9 mil em 2022
(+71,5%) e R$ 144,7 mil em 2023
(+65,4%).

"Quando olhamos o texto, vi-
mos que o objetivo era aumentar
a arrecadação e jogar a opinião
pública contra os empresários.
Paulo Guedes se diz um ministro
liberal, mas nem a esquerda
quando estava no poder teve co-
ragem de mandar um pacote
desses", afirma Amaral.

Para as empresas da indús-
tria e do comércio que utilizam
o lucro presumido (geralmente
as de pequeno a médio porte),
com o mesmo faturamento e
despesas de R$ 800 mil, o total
de tributos pagos hoje seria de
R$ 24,8 mil. No ano que vem, es-
se valor saltaria para R$ 58.240
(+134,84%), e, no ano seguinte,
para R$ 56.640 (+128,39%).

Quando se considera uma
empresa de lucro presumido do
setor de serviços, para o mesmo
faturamento e despesas de R$
600 mil, o total de tributos passa-
ria dos atuais R$ 102.800 para R$
155.840 (+51,6%) e R$ 149.440
(45,37%) em 2022 e 2023, respec-
tivamente, já sendo considerado
o Imposto de Renda sobre a dis-
tribuição de lucros proposta pela
reforma.

A proposta apresentada pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, enfrenta ampla resis-
tência dos empresários e do
mercado financeiro. Na quarta-
feira (7), um grupo formado por
120 entidades empresariais en-
viou carta ao presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), com
críticas à reforma do IR.

Elas também pediram mais
tempo para debater a proposta
do governo e que seja criada
uma comissão especial para
analisar o projeto. Assinaram o
documento a Abimaq (Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos), a
Abit (Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção),
a Abrasca (Associação Brasileira
das Companhias Abertas) e a
Abert (Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão),
entre outras entidades. 

Nota

TAXA DE INADIMPLÊNCIA 
DEVE SER DE 4,04% EM JULHO

A taxa de inadimplência (recursos livres) deve ficar entre 3,77% e
4,31%, com média estimada de 4,04% para este mês, segundo
pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado
de Consumo (Ibevar). O resultado reflete uma queda de 0,15
ponto percentual em relação ao real valor de maio, e de 0,01
ponto percentual em relação ao valor estimado para junho de
2021. Pelo segundo mês consecutivo, a inadimplência no país
apresentou baixa em relação aos períodos anteriores. Em junho,
essa mesma taxa foi de 4,05%, - 0,18 ponto percentual abaixo do
valor calculado para maio. Para o economista e presidente do
Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo, essa retração contínua condiz a
alta da inflação, retração do mercado de consumo.
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Estudo clínico da
Butanvac, vacina
brasileira, é iniciado

PRODUÇÃO NACIONAL

O Governador João Doria, o
Secretário da Saúde, Jean Go-
rinchteyn, e o Presidente do
Instituto Butantan, Dimas Co-
vas, acompanharam nesta sex-
ta-feira, em Ribeirão Preto, in-
terior de São Paulo, o início dos
ensaios clínicos da ButanVac,
primeira vacina contra o coro-
navírus com produção integral
no Brasil, sem necessidade de
importação de matéria-prima.
Os estudos inéditos são coorde-
nados pelo médico da Faculda-
de de Medicina da USP de Ri-
beirão Preto, Rodrigo Calado.

“Hoje estamos iniciando o
estudo clínico da ButanVac,
que tem desenvolvimento tec-
nológico do Instituto Butan-
tan, com cooperação técnica
de outras instituições interna-
cionais. É uma vacina brasilei-
ra, cujo insumo, envase e apli-
cação serão feitos aqui no Bra-
sil, sem necessidade de impor-
tação de nenhum item, princi-
palmente o IFA (Insumo Far-
macêutico Ativo)”, disse Doria.

Os estudos clínicos foram
iniciados após autorização da
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), emitida
na quarta-feira. Nesta sexta-
feira, seis voluntários selecio-
nados passaram pelos exames
necessários para a triagem an-
tes da aplicação da primeira
dose no HC de Ribeirão Preto,
o que deve ocorrer nas próxi-
mas semanas.

As fases 1 e 2 dos ensaios
clínicos da ButanVac serão di-
vididas nas etapas A, B e C. Na
etapa A, realizada na Faculda-
de de Medicina da USP de Ri-
beirão Preto, participarão 418
voluntários que vão receber
vacina ou placebo, com objeti-
vo de verificar a segurança do
imunizante. Já as etapas B e C
terão como objetivo avaliar a
resposta imune e envolverão
mais de 5 mil voluntários.

Farão parte do estudo ini-
cialmente pessoas com mais
de 18 anos não vacinadas e que
não foram expostas ao vírus.
As etapas seguintes também
irão envolver pessoas vacina-
das, independentemente do
imunizante, e pessoas que ti-
veram COVID-19. A previsão é
que a pesquisa dure em torno
de 17 semanas. As conclusões
do estudo serão remetidas à
Anvisa para solicitar a autori-
zação de uso emergencial.

“É a primeira vacina nacio-
nal contra o coronavírus. Pou-
cos são os países que chega-
ram à vacina. Temos mais de
10 milhões de doses prontas

aguardando a conclusão desse
estudo que se inicia hoje. Isso
é um estudo que certamente
ficará na história da ciência e
da saúde pública do Brasil”,
destacou Dimas Covas, Presi-
dente do Instituto Butantan.

ESTUDOS DA VACINA
Inicialmente, o estudo clíni-

co vai avaliar se a vacina é se-
gura. Em um segundo mo-
mento, será estudada a respos-
ta imunológica que os partici-
pantes do estudo desenvolve-
rão. O estudo clínico da Butan-
Vac será de comparação, ou
seja, os resultados da pesquisa
serão comparados aos das va-
cinas já descritas, permitindo
inferir a eficiência da vacina.

Nos ensaios clínicos tradi-
cionais, é feito um paralelo en-
tre o grupo vacinado e um gru-
po controle. Mas, como os mar-
cadores imunológicos e parâ-
metros de segurança já foram
estabelecidos pelas demais va-
cinas em uso, espera-se que os
resultados dos estudos clínicos
com a ButanVac fiquem pron-
tos mais rapidamente. Os resul-
tados vão determinar se a vaci-
na é segura, se é capaz de pre-
venir a COVID-19 e como será
seu desempenho diante das
novas variantes.

SOBRE A BUTANVAC
A ButanVac vem sendo

chamada de vacina 2.0 contra
a COVID-19. Sua principal
vantagem é que ela será pro-
duzida inteiramente no Brasil,
já que é desenvolvida a partir
da inoculação de um vírus
modificado que contém a pro-
teína S do SARS-CoV-2 em
ovos embrionados de galinhas
– mesma tecnologia da vacina
contra a influenza (gripe).
Além de ser barata e muito
disseminada, essa técnica é
uma especialidade do Butan-
tan: o instituto produz anual-
mente 80 milhões de vacinas
da gripe usando ovos.

A tecnologia da ButanVac
utiliza um vetor viral que con-
tém a proteína Spike do novo
coronavírus de forma íntegra.
O vírus utilizado como vetor é
o da doença de Newcastle,
uma infecção que afeta aves.
Essa tecnologia foi desenvolvi-
da por cientistas na Icahn
School of Medicine de Mount
Sinai, em Nova York. A proteí-
na S estabilizada do vírus
SARS-CoV-2 utilizada na vaci-
na com tecnologia HexaPro foi
desenvolvida na Universidade
do Texas em Austin

ELEIÇÕES 2022

Pacheco e Barroso reagem a
ameaça de golpe de Bolsonaro 
O

s presidentes do Se-
nado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), e

do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), ministro Luís Roberto
Barroso, reagiram às recentes
ameaças golpistas do presidente
Jair Bolsonaro ao processo elei-
toral e democrático do país.

Ambos se manifestaram horas
após Bolsonaro ter afirmado,
sem apresentar nenhuma prova,
que a fraude eleitoral está no
TSE, além de ter atacado Barro-
so, a quem chamou de "idiota" e
"imbecil". Um dia antes, Bolso-
naro já havia colocado em xeque
a realização das eleições de 2022.

Bolsonaro tem feito repetidas
ameaças contra as eleições, nu-
ma radicalização de discurso
que coincide com pesquisas que
apontam o aumento de sua re-
provação e o favoritismo do ex-
presidente Lula (PT) no pleito
de 2022.

Em entrevista, Pacheco subiu
o tom e afirmou que não aceita-
rá retrocessos à democracia do

país, em resposta também às
manifestações de militares so-
bre a CPI da Covid.

Dois dias atrás, o ministro da
Defesa, Braga Netto, e os co-
mandantes das Forças Armadas
divulgaram uma nota na qual
repudiavam declarações feitas
pelo presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM), sobre os
militares sob investigação e na
mira da comissão.

"Nós não podemos admitir
qualquer tipo de fala, de ato, de
menção que seja atentatória à
democracia ou que estabeleça
um retrocesso naquilo que, re-
pito, a geração antes da minha
conquistou e que é nossa obri-
gação manter, que é a democra-
cia no nosso país", afirmou o
presidente do Senado.

"Todo aquele que pretender
algum retrocesso ao estado de-
mocrático de direito esteja certo
que será apontado pelo povo
brasileiro e pela história como
inimigo da nação e como al-
guém privado de algo muito im-

portante para os brasileiros e
para o Brasil, que é o patriotis-
mo, neste momento que nós
precisamos de união, de pacifi-
cação, de busca de consenso."

Já Barroso afirmou em nota
que qualquer tentativa de impe-
dir a realização de eleições em
2022 "configura crime de res-
ponsabilidade". "Qualquer
atuação no sentido de impedir a
sua ocorrência viola princípios
constitucionais e configura cri-
me de responsabilidade."

O magistrado classificou as
afirmações do presidente como
"lamentáveis", afirmou que Bol-
sonaro foi instado a apresentar
as provas de fraudes que diz ter
sobre as eleições e que nada
apresentou. Acrescentou que a
realização de eleições "é pressu-
posto do regime democrático".

Barroso citou ainda que tam-
bém os ministros do STF Dias
Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz
Fux e Rosa Weber presidiram o
TSE de 2014 para cá e que as
acusações de Bolsonaro contra a

corte eleitoral atingem a todos.
"A acusação leviana de fraude
no processo eleitoral é ofensiva
a todos."

O ministro Alexandre de Mo-
raes (STF), que também integra
o TSE e chefiará a corte no pleito
do ano que vem, seguiu a mes-
ma linha e repudiou as declara-
ções de Bolsonaro.

Ele usou as redes sociais para
afirmar que "não serão admiti-
dos atos contra a Democracia e
o Estado de Direito, por configu-
rar crimes comum e de respon-
sabilidade".

"Os brasileiros podem con-
fiar nas instituições, na certeza
de que, soberanamente, esco-
lherão seus dirigentes nas elei-
ções de 2022, com liberdade e si-
gilo do voto."

As declarações de Pacheco e
de Barroso foram uma reação a
Bolsonaro, que pela manhã ata-
cou o TSE, o próprio ministro do
Supremo, a CPI da Covid e de
novo colocou em xeque as elei-
ções de 2022.

56% reprovam gestão de Bolsonaro na pandemia 
A avaliação da população so-

bre o desempenho do presiden-
te Jair Bolsonaro no controle da
pandemia do coronavírus pio-
rou, assim como cresceu a per-
cepção de que ele é o principal
culpado pela situação em que o
país se encontra, com mais de
530 mil mortos.

As duas conclusões são da
pesquisa do Datafolha realizada
quarta-feira e quinta-feira, com
2.074 pessoas em 146 municí-
pios. A margem de erro é de dois
pontos percentuais, para mais

ou para menos.
De acordo com o instituto, a

atuação de Bolsonaro no com-
bate à Covid-19 é ruim ou péssi-
ma para 56% dos entrevistados,
um crescimento de cinco pon-
tos percentuais com relação ao
levantamento anterior, em 11 e
12 de maio.

É um aumento fora da mar-
gem de erro, portanto, e o maior
número aferido pelo Datafolha
desde o início da pandemia, em
março do ano passado.

Houve também uma queda

nos que consideram o desempe-
nho do presidente regular na
gestão da pandemia, de 27% pa-
ra 21%. Avaliam esse trabalho de
Bolsonaro como ótimo ou bom
22% dos entrevistados, uma si-
tuação de estabilidade com rela-
ção à pesquisa anterior, quando
21% tinham essa opinião.

O intervalo entre as duas pes-
quisas foi marcado pela intensi-
ficação do trabalho da CPI da
Covid no Senado e pelas revela-
ções de suspeitas de corrupção
na aquisição de vacinas contra a

doença.
Conforme revelou o jornal

Folha de S.Paulo, o servidor do
Ministério da Saúde Luis Miran-
da relatou ter havido pressões
para a compra da vacina indiana
Covaxin a preços maiores do
que de outros laboratórios.

Além disso, o policial militar
Luiz Paulo Dominghetti relatou
à Folha de S.Paulo ter recebido
pedido de propina de US$ 1 por
dose de um servidor da Saúde,
para vender vacinas do labora-
tório AstraZeneca.

Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro
para 2022 e marca 58% a 31% no 2o turno 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) ampliou sua
vantagem pelo atual ocupante do
Palácio do Planalto, Jair Bolsona-
ro, em citações espontâneas re-
gistradas pelo Instituto Datafolha.

Lula também lidera nos dois
cenários apresentados para o
eleitor e em todas as simulações
de disputa de segundo turno -na-
quela em que enfrenta o presi-
dente, ganha por 58% a 31%.

Os achados estão no mais re-
cente levantamento do Datafolha,

feito quarta-feira e quinta-feira.
Nele, 2.074 eleitores foram ouvi-
dos presencialmente pelo Brasil.
A margem de erro da pesquisa é
de dois pontos percentuais, para
mais ou para menos.

Os dados da pesquisa confir-
mam as avaliações no meio políti-
co sobre o duopólio atual entre o
petista e o presidente, com espaço
exíguo neste momento para um
nome da chamada terceira via.

No levantamento anterior do
Datafolha, feito em 11 e 12 de
maio, Lula tinha 21% na espon-
tânea, Bolsonaro marcava 17% e

Ciro Gomes (PDT), 1%. Agora, o
petista pula para 26%, o presi-
dente oscila para 19% e o pede-
tista, para 2%.

Outros candidatos marcam
2%, como em maio, e votam em
nulo ou branco 7% (8% antes). O
natural índice dos que dizem não
saber passou de 49% para 42%.

Nos dois cenários de primei-
ro turno testados pelo Datafo-
lha, os principais rivais estão na
mesma. Lula fica à frente com
46%, ante 25% do presidente. Ci-
ro marca 8% numa e 9%, na se-
gunda. Numa hipótese e noutra,

10% dizem que não votam em
ninguém.

Nesse cenário, em votos váli-
dos Lula chega a 52%, o que den-
tro da margem de erro lhe garan-
tiria a vitória em primeiro turno
na eleição.

A diferença fica na conta do
PSDB, que num cenário tem João
Doria, o governador paulista que
confirmou no período que vai dis-
putar as prévias para tentar ser o
presidenciável do partido, e nou-
tro, Eduardo Leite, que governa o
Rio Grande do Sul e também pos-
tula a nomeação.

DATAFOLHA

Doria dará à Cosan mais
mais 20 anos de Comgás

CONCESSÃO

O governo de São Paulo
propõe renovar por 20 anos a
concessão da Comgás, maior
distribuidora de gás encanado
do país, controlada pelo grupo
Cosan. A concessão vence em
2029, mas o governo defende
que a renovação antecipada
garante mais investimentos na
rede e melhora a conta de gás.

A proposta será discutida
em audiência pública da Ar-
sesp (Agência Reguladora de
Serviços Públicos de São Pau-
lo) no próximo dia 19 e vem
sendo questionada no merca-
do, que vê impactos negativos
no setor de gás e sobre o con-
sumidor paulista.

Entidade que reúne gran-
des consumidores de energia,
a Abrace pediu à Arsesp que
estenda o prazo em ao menos
seis meses para debater o te-
ma. "Não se vislumbra situa-
ção de urgência a ensejar a ne-
cessidade de se imprimir cele-
ridade na análise", diz.

O pedido de prorrogação
foi apresentado pela própria
Comgás e é visto pelo governo
João Doria (PSDB) como mais
vantajoso do que uma nova li-

citação para escolher um con-
cessionário ao fim do prazo do
contrato ou de uma prorroga-
ção mais perto do vencimento.

O governo alega que a em-
presa já realizou todos os in-
vestimentos estabelecidos em
contrato e, sem a renovação,
gastaria apenas R$ 360 mi-
lhões entre 2024 e 2029. 

A prorrogação do contrato
cria novas metas, que deman-
dariam R$ 4,1 bilhões no pe-
ríodo.

Em nota, a Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente
do estado diz que a compa-
nhia terá que ampliar a rede
para atender 14 novos municí-
pios em sua área de conces-
são, beneficiando 625 mil con-
sumidores.

Responsável pela região
metropolitana de São Paulo, a
Comgás foi concedida em
1999 a British Gas e Shell por
R$ 1,65 bilhão (o equivalente
hoje a R$ 6,3 bilhões), um ágio
de 120% sobre o preço mínimo
do leilão. Em 2012, a Cosan
comprou a parte da British
Gas pelo equivalente a R$ 5,6
bilhões.

Renan reage a Forças Armadas e
diz que 'não podemos ter medo’ 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

Em meio ao clima de animo-
sidade entre Forças Armadas e o
Senado, o relator da CPI da Co-
vid, senador Renan Calheiros
(MDB-AL), afirmou nesta sexta-
feira que senadores não podem
ter medo de "ameaças, de inti-
midações, de aquarteladas".

Renan explicou que a comis-
são vai buscar investigar e apu-
rar fatos relativos às pessoas que
cometeram irregularidades, e
não instituições.

"Nós vamos em frente, sem
medo e investigando quem pre-
cisar ser investigado. Nós não
podemos ter medo de arrega-
nhos, de ameaças, de intimida-
ções, de quarteladas. Nós vamos
investigar haja o que houver,
nada vai nos impedir", afirmou

o relator da comissão
"Nós não vamos investigar

instituição militar, longe de nós;
nós temos responsabilidade ins-
titucional. Agora, nós vamos,
sim, investigar o que aconteceu
nos porões do Ministério da
Saúde. E, na medida em que es-
ses fatos forem sendo conheci-
dos e essas provas foram sendo
apresentadas, nós vamos cobrar
a punição dos seus responsá-
veis, sejam eles civis, sejam eles
militares", completou.

Em nota, a Comissão Arns tam-
bém condenou a nota divulgada
pelas Forças Armadas e a classifi-
cou como um "ataque inaceitável
à democracia reconquistada a du-
ras penas pelos brasileiros".

O documento da comissão,
assinada pelo presidente, José
Carlos Dias, afirma que milita-

res passaram a assumir cargos
em profusão no atual governo e
que assim estão submetidos à
Constituição e podem ser inqui-
ridos pelas autoridades compe-
tentes que investigam atos de
improbidade administrativa.

"O ataque das Forças Arma-
das à CPI, cuja necessária pror-
rogação está sendo ameaçada
por aliados do Planalto, é um
gesto absolutamente incompa-
tível com as funções que lhe fo-
ram determinadas pela Consti-
tuição. Não contribui para a
consolidação das instituições
republicanas ou a superação da
grave crise que atravessamos,
tampouco colabora para um
combate efetivo à pandemia e à
proteção do direito à vida do po-
vo brasileiro", afirma o texto.

A nota da Comissão Arns

também critica fala do presiden-
te, com "palavreado chulo que o
envaidece, enquanto humilha a
nação", e sua recusa a responder
questionamentos da CPI sobre a
gestão da pandemia.

A fala do relator da comissão é
mais um capítulo na crise que te-
ve início na quarta-feira com a
divulgação de uma nota assinada
pelo ministro da Defesa, Walter
Braga Netto, e os comandantes
das três forças. A nota também
foi divulgada pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido).

Os militares condenaram fala
do presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM), que havia
afirmado que há muitos anos o
Brasil "não via membros do lado
podre das Forças Armadas en-
volvidos com falcatrua dentro
do governo".

CPI DA COVID
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Onze suspeitos de matar
presidente Haiti são presos
ao invadirem embaixada 

Um grupo de 11 pessoas for-
temente armadas foi preso na
quinta-feira passada após inva-
dir a embaixada de Taiwan no
Haiti, informou o governo da
ilha asiática. A suspeita é a de
que os detidos tenham partici-
pado do assassinato do presi-
dente haitiano, Jovenel Moïse,
morto a tiros na última quarta-
feira, em Porto Príncipe.

Assim, o número de suspeitos
presos subiu para 17 -15 colom-
bianos e 2 haitianos-americanos.
O chefe da polícia do país, Leon
Charles, já havia afirmado que a
investigação indica que 28 pes-
soas participaram do crime. Além
dos que já estão presos, outros
quatro criminosos foram mortos
na noite de quarta-feira, durante
confronto com as forças de segu-
rança, e outros oito membros do
grupo estão foragidos.

Os governos de Colômbia e
EUA anunciaram nesta sexta o
envio de agentes ao Haiti para au-
xiliarem nas investigações, uma
vez que o comando da polícia co-
lombiana confirmou a presença
de ao menos 17 militares refor-
mados do Exército do país na lista
de envolvidos -além dos 15 pre-
sos, dois dos mortos.

A declaração aconteceu pou-
co depois de a imprensa local
começar a revelar a identidade
dos colombianos presos no país
caribenho. Entre os nomes já
identificados está o de Manuel
Antonio Grosso Guarín, ex-
membro da elite do Exército co-
lombiano. Segundo a revista co-
lombiana Semana, as autorida-
des haitianas investigam se ele
era o líder do grupo de mercená-
rios que matou Moïse.

Guarín e três outros ex-milita-
res colombianos teriam viajado
no dia 4 de junho de Bogotá para
a República Dominicana -país vi-
zinho ao Haiti. Dois dias depois, o
grupo cruzou a fronteira por via
terrestre, de acordo com o jornal
El Tiempo. Fotos no Facebook de
Guarín mostram ele em Punta
Cana nesse período.

Uma outra leva de colombia-
nos teria chegado ao Haiti no iní-
cio de maio, a partir de um voo de
Santo Domingo, capital domini-
cana. Além de Guarín, os outros

suspeitos já identificados são, de
acordo com a publicação colom-
biana, Jhon Jairo Ramírez, Víctor
Alberto Pineda, Alejandro Giral-
do Zapata, Naiser Franco Casta-
ñeda, Ángel Mario Yarce Sierra,
Carlos Giovanni Guerrero, Ger-
mán Alejandro Rivera García,
Enalbert Vargas Gómez, Jhon Jai-
ro Suárez Alegría, Francisco Ela-
dio Uribe Ochoa -todos os quais
detidos-, além de Duberney Ca-
pador Giraldo e Mauricio Javier
Romero Medina, ambos mortos
pela polícia.

Além deles, há ainda os haitia-
nos-americanos James J. Solages
e Joseph Vincent, que vivem na
Flórida. Segundo o New York Ti-
mes, eles dizem terem sido con-
tratados para servir de tradutores
aos colombianos.

Ainda segundo a imprensa
colombiana, os 11 detidos na
embaixada de Taiwan chegaram
a trocar tiros com a polícia antes
da prisão. Joanne Ou, porta-voz
do Ministério das Relações Exte-
riores taiwanês, disse em entre-
vista coletiva nesta sexta que os
seguranças do prédio percebe-
ram a presença do grupo no pá-
tio do edifício e avisaram a cú-
pula da embaixada e a polícia
haitiana. "A pedido do governo
haitiano e para ajudar na deten-
ção dos suspeitos, a embaixada
deu permissão à polícia haitiana
para entrar no perímetro da re-
presentação diplomática", afir-
mou ela, que chamou os 11 deti-
dos de mercenários.

O prédio, que fica próximo à
casa onde Moïse foi assassina-
do, já tinha sido esvaziado na
quarta por questões de seguran-
ça e, por isso, não havia nin-
guém no local no momento da
invasão, afirmou Ou.

A revelação do caso joga luz na
relação entre Porto Príncipe e
Taipé. O Haiti é um dos 15 países
do mundo a reconhecer Taiwan
como um país independente. A
pequena cifra se deve à pressão
exercida pela China, que consi-
dera a ilha uma província rebelde
e, por isso, recusa-se a manter re-
lações diplomáticas com quem
mantém elos formais com Tai-
wan. "Nesse momento difícil, o
governo de Taiwan reitera seu

apoio à capacidade do primeiro-
ministro interino, Claude Joseph,
em liderar o Haiti durante essa
crise e a restaurar a ordem demo-
crática. Taiwan condena forte-
mente essa ação violenta e barbá-
ra", afirmou Ou nesta sexta.

Com a morte do presidente,
Joseph assumiu de fato o co-
mando do país e declarou estado
de sítio durante duas semanas,
medida que amplia os poderes
do Executivo. Há dúvidas, po-
rém, sobre a legitimidade de
suas ações, já que o sucessor de
Moïse, segundo a Constituição,
seria o presidente da Suprema
Corte. O cargo, no entanto, está
vago desde que seu titular, René
Sylvestre, morreu de Covid-19
no mês passado.

Para deixar a situação ainda
mais delicada, um novo premiê,
Ariel Henry, deveria ter assumido
o posto na quarta-feira, dia do as-
sassinato de Moïse, e os desdo-
bramentos do crime acabaram
impedindo a transferência de po-
der. Assim, Joseph segue no co-
mando, com o apoio dos EUA e
da ONU, sob o discurso de que a
prioridade do momento é encon-
trar os mandantes da morte do
presidente haitiano.

Os mandantes e as motivações
do crime, porém, seguem desco-
nhecidas. A hipótese de os assas-
sinos serem estrangeiros já havia
sido levantada pelo próprio Jo-
seph pouco depois do crime. Ele
disse na quarta-feira que os cri-
minosos foram ouvidos falando
em inglês e espanhol, o que indi-
caria que não são haitianos, já
que os idiomas oficiais do país
são o francês e o crioulo.

Segundo a imprensa local, ci-
tando o juiz encarregado do caso,
Moïse foi encontrado com ao me-
nos 12 marcas de tiros. "O escritó-
rio e a sala foram saqueados. Nós
o encontramos deitado de costas,
[usando] calça azul, camisa bran-
ca manchada de sangue, boca
aberta, olho esquerdo furado",
disse o magistrado Carl Henry
Destin ao jornal haitiano Le Nou-
velliste. Jomarlie, filha do casal,
estava em casa durante o ataque,
que ocorreu durante a madruga-
da, mas conseguiu se esconder
num dos quartos.

TAIWAN

RJ inaugura
unidade da
Faetec em
Iguaba Grande

Com o objetivo de expan-
dir a oferta de ensino técnico
por todo o Rio de Janeiro, o
governador Cláudio Castro
inaugurou, nesta sexta-feira, a
primeira unidade da Funda-
ção de Apoio à Escola Técnica
(Faetec) da cidade de Iguaba
Grande, na Região dos Lagos.
Neste semestre, o novo espa-
ço vai oferecer 156 vagas para
sete cursos com duração de 20
semanas.

“Os cursos da Rede Faetec
estão alinhados para qualifi-
car os alunos de acordo com a
vocação econômica e as de-
mandas das empresas que es-
tão instaladas ou que ainda
vão se instalar em cada região.
O Governo do Estado do Rio
de Janeiro tem procurado dar
oportunidade a todos porque,
se o interior é forte, isso se re-
flete no estado como um todo.
Temos a missão de desenvol-
ver o estado por inteiro. Os jo-
vens devem ter possibilidades
de estudarem, trabalharem e
empreenderem nas cidades
onde moram”, disse o gover-
nador Cláudio Castro.

A unidade de Iguaba vai
oferecer, entre outros cursos
de qualificação profissional,
os de Mecânico de Refrigera-
ção e Climatização Residen-
cial, Encanador Instalador
Predial, Eletricista Instalador
Predial de Baixa Tensão, Ope-
rador de Computador, Progra-
mador de Dispositivos Mó-
veis, Assistente de Logística e
Assistente de Administração.

“Temos a missão de inte-
riorizar os cursos de qualifica-
ção profissional da Faetec. O
objetivo é que as pessoas se
qualifiquem e possam ser em-
pregados na região. E que isso
esteja alinhado com a deman-
da econômica da cidade. Nes-
te prédio também vai funcio-
nar, por meio da Fundação
Cecierj, o pré-vestibular so-
cial e pré-vestibular expresso
para que mais pessoas pos-
sam ter acesso à universida-
de”, afirmou o secretário de
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Doutor Serginho.

A Faetec é responsável pela
implementação da política de
Educação Profissional e Tec-
nológica pública e gratuita no
Rio de Janeiro. São mais de
110 unidades por todo o esta-
do, que oferecem cerca de 200
cursos em várias modalidades
para mais de 80 mil alunos
por ano.

“Estamos trabalhando pa-
ra que em Iguaba seja instala-
da uma Zona Especial de Ne-
gócios. Outra iniciativa da
prefeitura é a reformulação da
legislação para que haja in-
centivos fiscais. A inaugura-
ção da Faetec terá um papel
fundamental na geração de
emprego e renda a partir da
qualificação profissional”,
ressaltou o prefeito Vantoil
Martins.

SÃO PEDRO DA ALDEIA
No início da tarde, o gover-

nador esteve no local onde,
futuramente, será instalado
um cinema em São Pedro da
Aldeia. A nova sala faz parte
do programa Cinema da Ci-
dade, parceria entre a Secre-
taria de Cultura e Economia
Criativa e a Agência Nacional
do Cinema, que vai construir
cinco salas de cinema em mu-
nicípios do interior (São Fidé-
lis, Bom Jardim, Miracema e
Cordeiro).

“Entre quatro e cinco me-
ses, vamos entregar o primei-
ro cinema do Brasil dentro do
programa 'Programa da Cida-
de', junto com a Ancine, na ci-
dade de Cordeiro. Acabou o
tempo que as pessoas do inte-
rior precisam se deslocar para
a capital para ir ao cinema.
São cerca de R$ 3 milhões in-
vestidos só no cinema de São
Pedro da Aldeia. A obra já está
gerando emprego e renda pa-
ra a cidade e, assim que a sala
for inaugurada, outras ativida-
des podem surgir”, salientou a
secretária de Cultura e Econo-
mia Criativa, Danielle Barros.

REGIÃO DOS LAGOS

Sob pressão, governo
Biden deixará de prender
maioria das imigrantes 
O

governo dos Estados
Unidos vai aliviar
restrições e evitar

prisões de imigrantes que che-
garam ao país de forma ilegal e
estejam grávidas, no pós-parto
ou amamentando. A medida es-
tá na nova política publicada pe-
lo Serviço de Imigração e Con-
trole Aduaneiro (ICE, na sigla
em inglês) nesta sexta-feira.

A administração do presiden-
te Joe Biden vem sofrendo forte
pressão por conservar políticas
anti-imigratórias da gestão de
seu antecessor, Donald Trump,
como o envio de aviões fretados
com deportados, a manutenção
de centros de detenção superlo-
tados nas fronteiras e a restrição
do número de refugiados aceitos
no país -nesse último ponto, o
democrata recuou após críticas.

Agora, oficiais do ICE deixa-
rão de prender imigrantes que
tiveram filhos há menos de um
ano ou que ainda estejam ama-
mentando, a não ser em casos
específicos -se a pessoa detida
oferecer risco iminente de vio-
lência ou morte ou se apresentar
ameaça à segurança nacional.

"Isso se refletirá no nosso
compromisso de tratar todos os
indivíduos com respeito e digni-

dade, ao mesmo tempo que ga-
rantimos a aplicação da lei", disse
o diretor do órgão, Tae D. John-
son, em comunicado à imprensa.
"Nas circunstâncias específicas
em que a detenção é necessária e
apropriada, o ICE vai providen-
ciar assistência à saúde e bem-es-
tar, incluindo avaliação médica",
afirma o órgão.

De acordo com o New York
Times, no entanto, a medida
não se aplica aos que estive-
rem sob custódia do departa-
mento de Proteção de Frontei-
ra e Aduana (CBP, na sigla em
inglês), órgão sob o qual imi-
grantes detidos atravessando a
fronteira são mantidos por al-
guns dias até serem entregues
ao ICE.

Desde 2016, quando Trump
assumiu a Presidência america-
na e alterou a política anterior
de Barack Obama, segundo a
qual estrangeiros sem docu-
mentos eram presos apenas em
casos extraordinários, mais de
4.000 imigrantes grávidas foram
detidas, segundo números obti-
dos pelo jornal americano.

O número de grávidas em
custódia caiu recentemente, em
parte devido às medidas para re-
duzir aglomerações, num esfor-

ço para controlar a dissemina-
ção da Covid-19. Hoje, há me-
nos de 20 imigrantes gestantes
presas, que ficam detidas em
média durante três dias, de
acordo com a publicação.

A nova política foi considera-
da mais progressista do que a do
governo Obama, porque o texto
atualizado usa linguagem neu-
tra -sem distinção de gênero- ao
se referir aos gestantes, indican-
do que homens transsexuais
que engravidarem também se-
rão beneficiados.

A crise migratória é a mais
grave do governo Biden até ago-
ra, com o maior fluxo de imi-
grantes nos EUA em duas déca-
das. Quase 900 mil pessoas fo-
ram presas na fronteira de outu-
bro do ano passado até maio –a
maioria do México, Guatemala,
Honduras e El Salvador. Mas o
que tem chamado a atenção das
autoridades americanas são os
elevados índices de pessoas que
viajam de países mais distantes,
como Brasil e Equador, que teve
32 mil cidadãos detidos desde
outubro. Antes do pico de 2019,
o número de brasileiros que ten-
tavam entrar nos EUA sem do-
cumento não passava de 3.500
em toda a fronteira.

EUA
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fraca ao amanhecer..
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