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cyan magenta  amarelo  preto

Doria anuncia
escolas de
tempo integral
em 1/3 da rede 

SÃO PAULO

Em um evento com quase mil
pessoas, o governador João Do-
ria (PSDB) anunciou a expansão
do programa de escolas em tem-
po integral. O modelo passa a al-
cançar um terço da rede estadual
em 2022. Segundo Doria, 778 no-
vas escolas passarão a ter aulas
em período estendido. Assim,
São Paulo passará a ter 1.855 uni-
dades com o modelo -37% de to-
da a rede. Atualmente, 1.077
(22%) são de tempo integral. O
aumento de vagas nessa modali-
dade era uma das principais pro-
messas e foi acelerada para con-
ter os prejuízos educacionais
com a pandemia do novo coro-
navírus. O anúncio foi feito  on-
tem em um evento no Memorial
da América Latina (zona oeste de
SP) para diretores e supervisores
de ensino. No momento em que
o governador informou a expan-
são do programa, os educadores
se levantaram e se abraçaram,
descumprindo as regras de dis-
tanciamento social. PÁGINA 3

Líder culpa
'deliquentes’
antirregime
por protestos 

CUBA

O líder do regime cubano, Mi-
guel Díaz-Canel, disse, em pro-
nunciamento ontem que os pro-
testos ocorridos na ilha no dia
anterior foram realizados por
"delinquentes" que "manipulam
as emoções da população por
meio das redes sociais". Junto à
cúpula do regime, Díaz-Canel
afirmou que a verdadeira razão
de existir escassez de alimentos e
remédios na ilha é o bloqueio co-
mercial imposto pelos EUA. "Se
querem protestar pela falta de
comida, que protestem contra o
bloqueio, não contra o regime
cubano", disse. "A população
sente que as coisas estão faltan-
do, mas quem organiza essas
manobras de vandalismo está
empurrando as pessoas de modo
hipócrita e desonesto justamente
contra um governo que está cui-
dando delas." O dirigente disse
que a proposta daqueles que
chamou de contra-revolucioná-
rios é "mudar o regime e colocar
no lugar um outro. PÁGINA 4

Relator fala 
em corte de 
R$ 20 bi na       
carga tributária

IMPOSTO DE RENDA PREVARICAÇÃO

O deputado Celso Sabino
(PSDB-PA), relator do projeto de
lei do governo que altera o Im-
posto de Renda, afirmou que
pretende entregar um novo texto
com corte de R$ 20 bilhões na
carga tributária. "Estamos pre-
vendo no nosso texto medidas
que vão reduzir de forma líquida
e efetiva a carga tributária sobre a
renda em R$ 20 bilhões", afirmou
o deputado à reportagem. Se-
gundo ele, o objetivo do texto é
redistribuir a carga tributária en-
tre os mais e os menos favoreci-
dos.  "Vamos propor uma redis-
tribuição da carga dentro das
premissas”, disse. PÁGINA 2

Polícia Federal
abre inquérito 
para investigar
Bolsonaro 

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar suspeita de
prevaricação do presidente Jair Bolsonaro (foto) na negociação do
governo para a compra da vacina indiana Covaxin. A apuração tem
origem nas afirmações do deputado federal Luís Miranda (DEM-
DF), que diz ter avisado o presidente sobre irregularidades nas tra-
tativas e pressões que seu irmão, servidor do Ministério da Saúde,
teria sofrido. A prevaricação é um tipo criminal em que o agente
público deixa de agir ou retarda a ação para satisfazer interesses
pessoais. No caso do presidente, a apuração vai buscar saber se ele
foi de fato informado e se tomou medidas. A investigação foi solici-
tada pela PGR. PÁGINA 3

Cerca de 118 milhões de pessoas em todo o mundo começaram a passar fome em 2020, ano em que a
pandemia da Covid-19 paralisou boa parte do planeta, desestruturou famílias que perderam seus prove-
dores, encerrou atividades econômicas e agravou desigualdades. Segundo o mais recente relatório da
FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), publicado ontem, entre 720 e 811
milhões de pessoas passaram fome em 2020, cerca de 118 milhões a mais do que os números registrados
no ano anterior. "Estamos falhando em prover direitos fundamentais a pessoas por todo o mundo", disse
o secretário-geral da ONU, António Guterres (foto). PÁGINA 2

ABRASIL

Pandemia empurra mais 118 
milhões para a fome no mundo 

2020

ONU

O governo do Rio de Janeiro anunciou ontem que antecipara o prazo
de aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19.
A Secretaria de Estado de Saúde (SES)  publica hoje deliberação reduzin-
do o intervalo entre as doses da vacina de 12 para oito semanas. De acor-
do com a secretaria, a decisão de antecipar a aplicação da segunda dose
da vacina foi acordada com representantes do Conselho das Secretarias
Municipais de Saúde (Cosems) e após consulta ao grupo de especialista e

epidemiologista da SES. "A medida visa acelerar ainda mais o esquema
vacinal, tendo em vista que os municípios já estão com estoque disponí-
vel do imunizante para a segunda dose”, informou a secretaria. Segundo
a SES, o intervalo antecipado para a aplicação da segunda dose da Astra-
Zeneca está em acordo com o descrito na bula do produto. “A SES escla-
rece que todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes para o proces-
so de imunização, como indicam estudos. 

RJ antecipa segunda dose da AstraZeneca
COVID-19

Arnaldo
Niskier

PÁGINA 4

Educação
doméstica

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/06) 4,25%
Poupança 3
(13/7) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,60% (jun.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,13 até o dia 13/jul
OURO
BM&F/grama R$ 298,01
EURO Comercial 
Compra: 6,1369 Venda: 6,1375

EURO turismo 
Compra: 6,2285 Venda: 6,3985
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2233 5,2239
DÓLAR comercial
Compra: 5,1344 Venda: 5,1750
DÓLAR turismo
Compra: 5,2029 Venda: 5,3829

EMBRAER ON NM 19.70 +8.18 +1.49

CVC BRASIL ON NM 27.36 +7.29 +1.86

COSAN ON NM 26.13 +6.00 +1.48

SID NACIONALON 46.81 +6.17 +2.72

JHSF PART ON NM 7.27 +4.91 +0.34

CARREFOUR BRON NM 20.55 −1.06 −0.22

MARFRIG ON NM 18.74 −0.90 −0.17

PETRORIO ON NM 19.44 −0.72 −0.14

SUZANO S.A. ON NM 60.45 −0.87 −0.53

VIAVAREJO ON NM 14.73 −0.81 −0.12

VALE ON NM 115.07 +1.24 +1.41

PETROBRAS PN N2 27.73 +0.87 +0.24

SID NACIONALON 46.81 +6.17 +2.72

BRADESCO PN EJ N1 25.21 +2.52 +0.62

ITAUUNIBANCOPN ED N1 29.69 +1.37 +0.40

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.996,18 +0,36

NASDAQ Composite 14.733,239 +0,21

Euro STOXX 50 4.097,67 +0,85

CAC 40 6.559,25 +0,46

FTSE 100 7.125,42 +0,05

DAX 15.790,51 +0,65

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,73% / 127.593,83 / 2.166,06 / Volume: 26.787.741.288 / Quantidade: 3.648.071
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Economia

Dólar cai pela 1a vez no
mês e fecha a R$ 5,17;
Bovespa sobe 1,73%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em um dia de alívio no
mercado financeiro, o dólar
caiu pela primeira vez no mês
e voltou a ficar abaixo de R$
5,20. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) se recuperou
de quedas recentes e subiu
quase 2%, voltando aos 127
mil pontos.

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,174,
com recuo de R$ 0,065 (-
1,75%). A moeda começou o
dia em alta, chegando a R$
5,27 nos primeiros minutos de
negociação, mas a cotação co-
meçou a recuar ainda durante
a manhã, acompanhando o
mercado externo.

A divisa acumula valoriza-
ção de 4,04% em julho, mas vol-

tou a registrar queda no acu-
mulado do ano. Em 2021, o dó-
lar tem pequeno recuo de 0,2%.

Na Bolsa, o dia também foi
marcado pelo otimismo. O Ín-
dice Bovespa(Ibovespa), fe-
chou o dia aos 127.594 pontos,
com alta de 1,73%. O indicador
recuperou-se das perdas da se-
mana passada, quando tinha
acumulado recuo de 1,72%.

Apesar das tensões políti-
cas no Brasil, o mercado recu-
perou-se motivado tanto por
fatores internos como exter-
nos. No mercado internacio-
nal, as bolsas americanas vol-
taram a bater recorde, com o
avanço da imunização contra
a covid-19 em diversos países
e a divulgação de lucros eleva-
dos de diversas empresas nor-
te-americanas.

Terça-feira, 13 de julho de 2021

2020

Pandemia levou mais 118
mi para a fome no mundo 
THIAGO AMÂNCIO/FOLHAPRESS

C
erca de 118 milhões de
pessoas em todo o
mundo começaram a

passar fome em 2020, ano em
que a pandemia da Covid-19 pa-
ralisou boa parte do planeta, de-
sestruturou famílias que perde-
ram seus provedores, encerrou
atividades econômicas e agra-
vou desigualdades.

Segundo o mais recente rela-
tório da FAO (Organização das
Nações Unidas para Alimenta-
ção e Agricultura), publicado on-
tem, entre 720 e 811 milhões de
pessoas passaram fome em 2020,
cerca de 118 milhões a mais do
que os números registrados no
ano anterior.

"Estamos falhando em prover
direitos fundamentais a pessoas
por todo o mundo", disse o secre-
tário-geral da ONU, António Gu-
terres. "Apesar de um aumento
de 300% na produção mundial
de comida desde os anos 1960, a
desnutrição é um fator funda-
mental para reduzir a expectativa
de vida", continuou.

"É preciso mudar o sistema de
produção de alimentos. Isso limi-
tará os impactos da pandemia e
começará uma mudança em di-
reção a um mundo mais seguro,
mais justo e mais sustentável".

O relatório atual traz essa
margem entre 720 milhões e 811
milhões porque a coleta de da-
dos foi feita por telefone, dada as

restrições de deslocamento cau-
sadas pela pandemia, e por isso
os números são menos precisos,
segundo os autores do relatório.

Ao longo da década de 2010,
a pesquisa anual O Estado da
Segurança Alimentar e Nutricio-
nal no Mundo já vinha regis-
trando uma estabilização no nú-
mero de pessoas subnutridas
pelo mundo, que interrompeu a
queda anterior.

A pandemia, no entanto, fez a
curva voltar a subir. A edição
mais recente do estudo mostra
que o vírus pode ter atrasado em
15 anos o combate à fome, uma
vez em que o total de pessoas
subnutridas em 2020 se aproxi-
ma dos 810 milhões registrados
em 2005.

A FAO define como subnutri-
ção a condição em que o consu-
mo habitual de comida de um in-
divíduo não é suficiente para pro-
vê-lo com a quantidade de ener-
gia necessária para manter uma
vida normal, ativa e saudável.

Proporcionalmente, isso re-
presenta quase 10% da popula-
ção mundial, mas a fome não
atinge o planeta de forma igual. A
Ásia também registra o maior
número de pessoas com subnu-
trição, 418 milhões, mais da me-
tade do total. Mas, como é o con-
tinente mais populoso, isso re-
presenta 9% da população.

Por lá, a prevalência da fome
foi mais medida em países como
a Coreia do Norte e o Iêmen, país

do Oriente Médio que está em
guerra civil desde 2015, no que é
considerado pela ONU a crise
humanitária mais grave do mun-
do -os dados segmentados por
países não medem apenas o ano
passado, mas uma média entre
2018 e 2020.

Em relação ao tamanho da
população, a situação é mais gra-
ve no continente africano, onde
21% dos habitantes registraram
subnutrição em 2020, aumento
em relação aos 18% vistos no ano
anterior.

É mais dramática a situação
de países da África Central, como
a República Centro-Africana, a
República Democrática do Con-
go e a República do Congo, além
de Madagascar e da Somália, no
leste africano, um dos locais com
maior prevalência da fome medi-
da pela FAO. Já estados ao norte,
como Tunísia, Argélia e Marro-
cos, registraram menos pessoas
com fome, segundo o relatório.

"A Covid-19 é só a ponta do
iceberg. Mais alarmante é que a
pandemia expôs as vulnerabili-
dades formadas nos nossos siste-
mas alimentares nos últimos
anos por conflitos, mudanças cli-
máticas, crises econômicas. Es-
ses fatores estão acontecendo ca-
da vez mais simultaneamente,
com efeitos que agravam seria-
mente a segurança alimentar e
nutricional", dizem os autores do
estudo.

No Brasil, a prevalência da

subnutrição medida pela FAO
entre 2018 e 2020 ficou abaixo de
2,5%. Mas a porcentagem da po-
pulação cuja insegurança ali-
mentar é considerada moderada
ou grave -definido como a falta
de garantia se a pessoa consegui-
rá comprar comida ou se terá que
diminuir ou piorar a alimentação
por falta de dinheiro- saltou de
18,3% no triênio de 2014 a 2016
para 23,5% entre 2018 e 2019. 

A situação de toda a região
preocupa a entidade. "Não va-
mos esquecer que a América é
uma das regiões mais desiguais
do mundo, e a desigualdade
acentua essas vulnerabilidades",
disse nesta segunda Marco V.
Sánchez Cantillo, vice-diretor da
divisão de desenvolvimento agrí-
cola da FAO. "Quando falamos
em América Latina, temos que
olhar para a fome pelas lentes da
desigualdade", disse.

Por aqui, pesquisa Datafolha
de maio já tinha medido a sensa-
ção de fome. Em média, um a ca-
da quatro brasileiros disse que a
quantidade de comida na mesa
para alimentar a família foi me-
nor do que o suficiente nos últi-
mos meses.

A situação foi mais sentida por
mulheres, negros e pessoas me-
nos escolarizadas: faltou comida
para 40% dos que têm apenas o
ensino fundamental completo.
Dentro do país, foi na região Nor-
deste onde mais pessoas disse-
ram ter passado fome.

MERCADOS

Relator do projeto do Imposto de Renda 
fala em corte de R$ 20 bi na carga tributária

O deputado Celso Sabino
(PSDB-PA), relator do projeto de
lei do governo que altera o Im-
posto de Renda, afirmou que pre-
tende entregar um novo texto
com corte de R$ 20 bilhões na
carga tributária.

"Estamos prevendo no nosso
texto medidas que vão reduzir de
forma líquida e efetiva a carga tri-
butária sobre a renda em R$ 20 bi-
lhões", afirmou o deputado à re-
portagem.

Segundo ele, o objetivo do tex-
to é redistribuir a carga tributária
entre os mais e os menos favoreci-
dos. "Vamos propor uma redistri-
buição da carga dentro das pre-
missas de tributar mais quem tem
capacidade contributiva maior",
disse. Ele e os demais envolvidos
nas discussões buscam como for-
ma de compensar as alterações
medidas como a redução de sub-
sídios a grupos específicos.

As medidas são acompanha-
das pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes. Após reclamações
da iniciativa privada sobre um au-
mento da carga tributária sobre os
empresários, ele já afirmou que
pretende aprofundar o corte de
Imposto de Renda de pessoas ju-
rídicas e compensar a alteração
com redução de subsídios.

Membros da equipe econômi-
ca já disseram que o objetivo de
reuniões feitas nos últimos dias
era encontrar ao menos um esbo-
ço da nova proposta até esta ter-
ça-feira. Sabino vai além e diz
querer entregar um novo texto
aos líderes do Congresso até lá.

Em uma rede social, o presi-
dente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), afirmou que
o relator estudava reduzir em R$
50 bilhões a carga tributária sobre
a renda do capital produtivo e dos
trabalhadores.

REFORMA

Confiança do empresário
industrial sobe em julho
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Impulsionada pela recupera-
ção da economia, a confiança
do setor industrial voltou a subir
em julho, divulgou ontem a
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). Segundo a entida-
de, o Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) al-

cançou 62 pontos, com alta de
0,3 ponto em relação a junho.

Essa é a terceira alta seguida
do indicador, que acumula ele-
vação de 8,3 pontos nos últimos
três meses e está no maior nível
em 11 anos para meses de julho.
O índice distanciou-se da média
histórica de 53,9 pontos.

Na avaliação da CNI, o au-

mento consistente do índice
mostra que a confiança na eco-
nomia está mais disseminada
no setor industrial. A melhora é
sentida tanto em relação ao
momento atual como nas ex-
pectativas para os próximos
seis meses.

O Icei varia de 0 a 100 pon-
tos, indicando confiança acima

de 50 pontos e falta de confian-
ça abaixo desse valor. O índice
é composto por dois indicado-
res: condições atuais e expecta-
tivas.

A CNI ouviu 1.316 empresas
entre 1º e 7 de julho. Desse to-
tal, 498 são de pequeno porte,
500 de médio porte e 318 de
grande porte.

CNI

Petrobras assina
contrato para venda
do Campo Papa-Terra

PETRÓLEO

ANA CRISTINA CAMPOS/ABRASIL

A Petrobras informou ontem,
no Rio de Janeiro, que assinou
contrato para a venda da totali-
dade de sua participação no
campo de produção de petróleo
Papa-Terra, localizado na Bacia
de Campos, no estado do Rio,
com a empresa 3R Petroleum
Offshore S.A. (3R Offshore).

“O valor da venda é de US$
105,6 milhões, sendo US$ 6 mi-
lhões pagos hoje; US$ 9,6 mi-
lhões no fechamento da transa-
ção e US$ 90 milhões em paga-
mentos contingentes previstos
em contrato, relacionados a ní-
veis de produção do ativo e pre-
ços futuros do petróleo”, infor-
mou o comunicado da empresa.

Os valores não consideram os
ajustes devidos e o fechamento
da transação está sujeito ao
cumprimento de condições pre-
cedentes, tais como a aprovação
pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP).

Segundo a companhia, a ven-
da do Campo Papa-Terra faz
parte da gestão de portfólio, prá-
tica comum na indústria. “Ao
realocar estrategicamente nos-
sos investimentos, abrimos
oportunidades para a diversifi-
cação na indústria de óleo e gás
com novos investidores e trazen-
do resultados positivos para as
empresas, para a indústria e so-
bretudo para a sociedade”, afir-
mou, em nota, o diretor de Ex-
ploração & Produção, Fernando
Borges.

“O surgimento e o fortaleci-
mento de outros players [estraté-
gias] fomentam o desenvolvi-
mento da indústria de óleo e gás,
além do estímulo nas economias
regional e nacional por meio de
diversos canais: impostos, inves-
timentos, geração de emprego e
renda, bem como o aquecimen-
to e consolidação da cadeia de
suprimento”, disse o CEO (dire-
tor) da 3R Petroleum, Ricardo
Savini.

De acordo com a Petrobras,
essa operação está alinhada à es-
tratégia de otimização de portfó-
lio e à melhoria de alocação do
capital da companhia, passando
a concentrar cada vez mais os
seus recursos em ativos de classe
mundial em águas profundas e
ultraprofundas, onde tem de-
monstrado grande diferencial
competitivo ao longo dos anos.

O QUE É O PAPA-TERRA
O Campo Papa-Terra faz par-

te da concessão BC-20 e está lo-
calizado em lâmina d’água de
1.200 metros. Ele iniciou sua
operação em 2013 e sua produ-
ção média de óleo e gás em 2021,
até junho, foi de 17,9 mil
boe/dia, através de duas plata-
formas, P-61 do tipo TLWP (Ten-
sion Leg Wellhead Platform) e P-
63 do tipo FPSO (Floating Pro-
duction Storage and Offloading),
onde é realizado o processa-
mento de toda a produção.

A Petrobras é a operadora do
campo, com 62,5% de participa-
ção, em parceria com a Chevron,
que detém os 37,5% restantes.

"A Câmara dos Deputados en-
tregará uma reforma estruturante
do imposto de renda, que promo-
verá uma grande geração de em-
prego e renda nos próximos
anos", escreveu. "Faremos justiça
fiscal e simplificação do sistema
tributário."

Presidente da Câmara dos De-

putados, Arthur Lira (PP-AL), e
ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) na entrega da segunda fase
da reforma tributária Segundo Sa-
bino, os R$ 50 bilhões menciona-
dos por Lira referem-se ao mon-
tante de recursos com impostos a
serem redistribuídos entre dife-
rentes contribuintes.
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País/São Paulo

Doria anuncia escolas
de tempo integral para
1/3 da rede estadual

EDUCAÇÃO

ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

Em um evento com quase
mil pessoas, o governador João
Doria (PSDB) anunciou a ex-
pansão do programa de escolas
em tempo integral. O modelo
passa a alcançar um terço da re-
de estadual em 2022.

Segundo Doria, 778 novas
escolas passarão a ter aulas em
período estendido. Assim, São
Paulo passará a ter 1.855 unida-
des com o modelo -37% de toda
a rede. Atualmente, 1.077 (22%)
são de tempo integral.

O aumento de vagas nessa
modalidade era uma das princi-
pais promessas de campanha e
foi acelerada para conter os pre-
juízos educacionais com a pan-
demia do novo coronavírus.

O anúncio foi feito no fim da
manhã de ontem em um evento
no Memorial da América Latina
(zona oeste de SP) para direto-
res e supervisores de ensino. No
momento em que o governador
informou a expansão do pro-
grama, os educadores se levan-
taram e se abraçaram, descum-
prindo as regras de distancia-
mento social.

Segundo a secretaria da Edu-
cação, 920 educadores partici-
param do evento. Cerca de 700
deles fizeram testes no início.
Apesar de não constar no cro-
nograma de eventos-teste do
governo, a pasta diz que o en-
contro foi monitorado. Tam-
bém destacou que os educado-
res presentes já tomaram a pri-
meira dose da vacina.

"Hoje é um dia memorável
na vida de todos nós. Vamos dar
o maior salto quantitativo do
programa. As escolas de tempo
integral são transformadoras da
vida dos jovens", disse o gover-
nador durante o anúncio.

Os educadores usavam más-
cara e havia a demarcação do
distanciamento adequado en-
tre as cadeiras. No entanto, no
momento do anúncio, os servi-
dores se levantaram para aplau-

dir e abraçar colegas.
Segundo Rossieli Soares, se-

cretário estadual de Educação,
todos os diretores que estavam
presentes no local passarão a ter
o programa em suas unidades.
"Todas as escolas que estão nes-
se auditório viram PEI [progra-
ma de escola em tempo inte-
gral] em 2022", disse Soares.

A secretaria de Educação diz
que a medida vai beneficiar 387
mil novos estudantes e alcançar
448 mil matrículas -cerca de
25% dos alunos de ensino fun-
damental e médio.

Com a expansão anunciada
para o próximo ano, São Paulo
conseguirá adiantar o cumpri-
mento de uma das metas do
Plano Nacional de Educação,
que prevê ao menos 25% dos
alunos matriculados em tempo
integral até 2024.

"Já no próximo ano, vamos
alcançar a meta prevista para
o fim de 2024. Queremos que
todos os alunos de São Paulo
estudem em tempo integral
nos próximos 10 anos", disse
Soares.

Em todo o país, experiên-
cias com o ensino integral têm
contribuído para a melhora
dos índices de aprendizagem,
sobretudo no ensino médio.
As escolas que trabalham em
jornada estendida avançaram
quase o dobro das que aten-
dem em carga horária regular
no Ideb (Índice de Desenvol-
vimento da Educação Brasilei-
ra) em 2019.

Em São Paulo, por exemplo,
as 33 escolas estaduais com
melhor desempenho no Ideb
são de período integral. No en-
sino fundamental, 9 das 10 com
melhores notas são dessa mo-
dalidade.

Segundo o secretário, a esco-
lha das unidades que vão inte-
grar o programa foi feita após
consulta e aprovação da comu-
nidade escolar. Também foram
priorizadas escolas em áreas de
maior vulnerabilidade.

PREVARICAÇÃO

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

A
Polícia Federal ins-
taurou inquérito para
investigar suspeita de

prevaricação do presidente Jair
Bolsonaro na negociação do go-
verno para a compra da vacina
indiana Covaxin.

A apuração tem origem nas
afirmações do deputado federal
Luís Miranda (DEM-DF), que
diz ter avisado o presidente so-
bre irregularidades nas tratati-
vas e pressões que seu irmão,
servidor do Ministério da Saúde,
teria sofrido.

A prevaricação é um tipo crimi-
nal em que o agente público deixa
de agir ou retarda a ação para sa-
tisfazer interesses pessoais. No ca-
so do presidente, a apuração vai
buscar saber se ele foi de fato in-
formado e se tomou medidas.

A investigação foi solicitada
pela PGR (Procuradoria-Geral
da República) após a ministra
do STF Rosa Weber cobrar ma-
nifestação do órgão sobre a notí-
cia-crime apresentada ao Su-
premo por três senadores.

Na PF, o caso será conduzido
pelo Sinq (Serviço de Inquérito)
da Diretoria de Investigação e
Combate ao Crime Organizado,
setor que cuida de apurações
que envolvem pessoas com foro.

No final da semana passada,
em viagem ao Rio Grande do
Sul, Bolsonaro foi questionado
sobre a reunião que teve com o
deputado Luís Miranda.

"Eu não respondo sobre reu-
nião. Eu tenho reunião com 100
pessoas por mês, os assuntos
mais variados possíveis. Eu não
posso simplesmente...chegar
qualquer coisa para mim e ter
que tomar providência imedia-
tamente, tá certo? Tomei provi-
dência nesse caso", afirmou.

No início deste mês, a Rosa
Weber determinou a abertura
de inquérito contra Bolsonaro
para apurar se ele cometeu o cri-
me de prevaricação ao ignorar

denúncias de irregularidades
acerca das negociações para
compra da Covaxin.

A magistrada também autori-
zou que a Polícia Federal colha
depoimento do chefe do Execu-
tivo. A magistrada atendeu pedi-
do da PGR para investigar o ca-
so. A solicitação da Procurado-
ria, porém, só foi feita após pres-
são de Rosa Weber.

Isso porque, inicialmente a
PGR havia pedido para aguardar
o fim da CPI da Covid para se

manifestar sobre a necessidade
ou não de investigar a atuação
do chefe do Executivo neste ca-
so. A ministra, que é relatora do
caso, porém, rejeitou a solicita-
ção e mandou a PGR se manifes-
tar novamente sobre o caso.

Em uma decisão com duras
críticas à PGR, a magistrada afir-
mou que a Constituição não
prevê que o Ministério Público
deve esperar os trabalhos de co-
missão parlamentar de inquéri-
to para apurar eventuais delitos.

Bolsonaro tenta usar Forças
em intimidação, diz general

Entusiasta da candidatura de
Jair Bolsonaro em 2018 e minis-
tro com assento no Palácio do
Planalto nos primeiros seis me-
ses de 2019, o general da reserva
Carlos Alberto dos Santos Cruz
afirmou que o governo tenta ar-
rastar as Forças Armadas para o
jogo político e usá-las como ins-
trumento de intimidação políti-
ca e de "jogo de poder pessoal".

Santos Cruz criticou manifes-
tações institucionais do Ministé-
rio da Defesa e das Forças Arma-
das nesse contexto do jogo polí-
tico promovido por Bolsonaro,
numa referência à nota conjun-
ta emitida pela pasta e pelas
Forças para intimidar o trabalho
dos senadores na CPI da Covid.

"A CPI é política, ao mesmo
tempo que faz a investigação.
Há o desgaste. Não pode haver
essa manifestação institucional.
Quando ela acontece, acarreta
mais desgaste ainda. Não con-
tribui em nada, traz só instabili-
dade e alarmismo. Isso começa
com o mau exemplo vindo de ci-

ma", afirmou o general.
Na noite do último dia 7, o

ministro da Defesa, general
Walter Braga Netto, e os coman-
dantes das três Forças divulga-
ram uma nota com o pretexto de
rebater afirmações feitas pelo
presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM).

Aziz havia afirmado, numa
sessão da CPI, que há muitos
anos o Brasil "não via membros
do lado podre das Forças Arma-
das envolvidos com falcatrua
dentro do governo".

A declaração foi feita a partir
do surgimento de diversos mili-
tares das Forças nas suspeitas de
irregularidades e corrupção na
compra de vacinas pelo governo
Bolsonaro.

Na nota conjunta, as cúpulas
militares disseram repudiar as
declarações. E concluíram com
uma ameaça: "As Forças Arma-
das não aceitarão qualquer ata-
que leviano às instituições que
defendem a democracia e a li-
berdade do povo brasileiro".

Para Santos Cruz, demitido
do cargo de ministro da Secreta-
ria de Governo da Presidência
em 13 de junho de 2019, mani-
festações do tipo são prejudi-
ciais.

O general, que integrou o go-
verno, criticou a presença de um
grande número de militares no
governo Bolsonaro.

"Por que nós estamos tendo
problema hoje? O governo dese-
quilibrou a representação so-
cial, com um grande número de
militares. Não vejo nada demais
a presença dos militares. Mas a
sociedade tem gente capaz em
todas as áreas. Você não pode ir
só numa fonte. Isso foi feito de
forma proposital, pra tentar
transferir o prestígio das Forças
Armadas para o governo", disse.

Ele citou o caso do Ministério
da Saúde, chefiado pelo general
da ativa Eduardo Pazuello até
março deste ano e loteado com
militares em cargos-chave, du-
rante os piores momentos da
pandemia.

SANTOS CRUZ

Senadores
veem com
ressalvas nome
de Mendonça 

Ao ser confirmado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro para o
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), André Mendonça terá de
enfrentar os atritos entre Pla-
nalto e Congresso, se aproxi-
mar de governistas e conven-
cer a oposição do Senado de
que será um ministro inde-
pendente. Esses movimentos
são fundamentais para ele ter
seu nome aprovado na CCJ
(Comissão de Constituição e
Justiça) e no plenário da Casa.

Ontem, Bolsonaro foi ao
Supremo a convite do presi-
dente da corte, ministro Luiz
Fux. "Pedi que após reunião
com o senhor ministro Fux fos-
se publicada indicação do se-
nhor André Mendonça [para o
STF]", declarou Bolsonaro a
jornalistas. Questionado, o
presidente disse ainda acredi-
tar que Mendonça terá os
apoios necessários para ser
confirmado no Senado.

STF

SP vacina pessoas de 36
e 35 anos esta semana

CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal da
Saúde anunciou ontem que
pessoas de 36 anos poderão ser
vacinadas com a primeira dose
do imunizante contra o novo
coronavírus na próxima quin-
ta-feira (15) na capital paulista.
Na sexta (16) é a vez dos mora-
dores da cidade de 35 anos.

A pasta não informou quan-
tos pessoas dessas duas faixas
etárias poderão receber a vaci-
na. Cerca de 600 locais para va-
cinação como UBSs (Unidades
Básicas de Saúde), drive-thrus
-em que não é preciso descer
do carro- e megapostos para
pedestres estarão abertos.

Nesta segunda começou a
vacinação de pessoas de 37
anos. Segundo a pasta, nesta
terça (13) e quarta (14), os dri-
ve-trhu não vão funcionar.

No sábado, está prevista a
repescagem para as faixas en-
tre 35 e 37 anos e demais pes-
soas que deixaram de ser vaci-
nas ou para segunda dose. Pa-
ra tomar a vacina é preciso le-

var documento com foto e
comprovante de endereço.

Pouco antes da divulgação
do calendário, o prefeito Ricar-
do Nunes (MDB) afirmou que
a imunização de pessoas com
menos de 37 anos estaria con-
dicionada à chegada de mais
doses de vacina contra a Co-
vid-19 ao município. Até o mo-
mento, cerca de oito milhões
de paulistanos já receberam ao
menos a primeira dose.

No domingo, o governador
João Doria (PSDB) anunciou a
antecipação da data final da
imunização dos adultos com
primeira dose para 20 de agos-
to, e que adolescentes de 12 a
17 anos devem receber a vaci-
na a partir do dia 23 de agosto.
Pessoas de 35 e 36 anos, segun-
do o governo do estado, devem
ser imunizadas a partir da pró-
xima quinta-feira (15). Antes, a
data final do cronograma de
imunização para adultos esta-
va prevista para ocorrer no dia
15 de setembro.

Nota
NOVA ONDA DE ATAQUES ATINGE 
AO MENOS NOVE ÔNIBUS NA CIDADE

Uma nova onda de ataques atingiu, na manhã de ontem, ônibus do
sistema de transporte coletivo da cidade de São Paulo. De acordo
com a SPTrans (companhia que administra o sistema de ônibus), os
atos de vandalismo foram registrados entre as 5h15 e 8h20 e
afetaram diretamente nove veículos. A depredação prejudicou a
operação de 62 linhas do sistema distribuídas pelas regiões sul e
leste da cidade. A motivação dos ataques ainda é desconhecida, e
os casos serão investigados pela Polícia Civil. Segundo a SPTrans, o
primeiro ataque ocorreu contra um ônibus de prefixo 73.880, da
linha 675k-10, na Ponte do Socorro, por volta das 5h15. Um grupo
abordou o veículo, exigiu a saída dos passageiros e cortou a correia
do motor deixando o coletivo atravessado na pista.

Cidadania quer barrar decreto que
libera militares da ativa no governo
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O decreto do presidente Jair
Bolsonaro que liberou os milita-
res da ativa a permanecerem de
forma indeterminada numa sé-
rie de cargos no governo é alvo
de uma ofensiva por parte do Ci-
dadania.

O deputado Alex Manente
(SP), líder da sigla na Câmara,
apresentou ontem um projeto
de decreto legislativo sustando
os efeitos da medida do presi-
dente, editada em 23 de junho.
A sigla também estuda entrar no
Supremo Tribunal Federal con-
tra a iniciativa.

"A partir de amanhã (terça)

vou trabalhar com os líderes para
aprovar um pedido de urgência
para a análise da matéria", disse
Manente.

O decreto altera outro, de
2017, sobre a disposição de fun-
ções com caráter militar, am-
pliando a lista a mais de 20 postos
em locais como o Supremo Tri-
bunal Federal, Ministérios da Mi-
nas e Energia e outros.

Assim, o militar da ativa não
seria mais agregado à função ci-
vil, o que só é permitido por um
máximo de dois anos consecuti-
vos, segundo o Estatuto da cate-
goria. Se ficar mais, o fardado vai
automaticamente para a reserva.

A iniciativa de Bolsonaro na

contramão da discussão da Pro-
posta de Emenda à Constituição
que veda a ida de militares da ati-
va para funções civis no governo.

O texto ainda está em fase de
coleta de assinaturas na Câmara
e conta com a simpatia de diver-
sos oficiais-generais, incomoda-
dos com a inevitável associação
da categoria com o governo Bol-
sonaro.

Capitão reformado, o presi-
dente gosta de se apresentar co-
mo representante do que chama
de "meu Exército", o que faz sem-
pre que quer intimidar adversá-
rios. A forte presença de militares
no governo, com 7 de 23 minis-
tros, reforça o laço –ainda que ho-

je todos sejam da reserva, ao con-
trário do que aconteceu no co-
meço do governo.

Há entrechoques, como a cri-
se que derrubou toda a cúpula
das três Forças na esteira da de-
missão do ministro da Defesa, ge-
neral Fernando Azevedo, em
abril, e o episódio em que Bolso-
naro forçou o Exército a não pu-
nir Eduardo Pazuello. General da
ativa, o ex-ministro da Saúde foi a
um ato político com o presidente,
o que é proibido pelo regimento.

Há cerca de 6.000 fardados da
ativa lotados em funções no go-
verno, a maioria de natureza mi-
litar, metade deles em cargos co-
missionados.

DE VOLTA AOS QUARTÉIS

INVERNO: Sol com algumas nuvens. Não chove.Manhã Tarde Noite
06:49 17:36
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MARCELO ROCHA E RICARDO 
DELLA COLETTA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem
que o crime de prevaricação "não se aplicaria" a
ele, apenas a servidores públicos.

A declaração do mandatário ocorre depois
de a Polícia Federal ter instaurado inquérito
para investigar suspeita de prevaricação de Bol-
sonaro na negociação do governo para a com-
pra da vacina indiana Covaxin.

A apuração tem origem nas afirmações do
deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que
diz ter avisado o presidente sobre irregularida-
des nas tratativas e pressões que seu irmão, ser-
vidor do Ministério da Saúde, teria sofrido.

"Primeiro, eu entendo que a prevaricação se

aplica a servidor público, não se aplicaria a
mim. Mas qualquer denúncia de corrupção eu
tomo providência", afirmou o presidente, apre-
sentando dificuldades na fala.

"Até o do Luis Lima (Bolsonaro errou o nome
de Miranda), mesmo conhecendo toda a vida
pregressa dele, a vida atual dele, eu conversei
com (ex-ministro da Saúde, Eduardo) Pazuello.
Pazuello, tá uma denúncia aqui do deputado
Luis Lima [Miranda] de que estaria algo errado
acontecendo, dá para dar uma olhada? Ele viu
e não tem nada de errado, já estamos tomando
providência. Vamos corrigir o que está sendo
feito", disse Bolsonaro.

A fala ocorreu após reunião do chefe do Exe-
cutivo com o presidente do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), ministro Luiz Fux.

Prevaricação se aplica a servidor
público, não a mim', diz Bolsonaro 

PF abre inquérito para
investigar Bolsonaro 
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Protestos deixam ao menos 6
mortos e mais de 200 presos

Ao menos seis pessoas morre-
ram e 219 foram presas durante os
protestos e a onda de saques em
lojas e de violência generalizada
relacionados à prisão do ex-presi-
dente da África do Sul Jacob Zu-
ma. Ontem, o Exército do país
anunciou o envio de tropas às ruas
de duas das principais províncias
para ajudar as forças de segurança
locais a conter a escalada.

Durante o fim de semana, mi-
lhares de pessoas foram às ruas
em atos a favor de Zuma, concen-
trados principalmente na provín-
cia de KwaZulu-Natal, onde o ex-
presidente nasceu.

Emissoras locais mostraram
imagens de um incêndio em um
shopping de Pietermaritzburgo e
de pessoas deixando o local com
carrinhos cheios de mercadorias.

As circunstâncias do episódio ain-
da não foram esclarecidas, mas a
principal hipótese é a de que o
prédio tenha sido alvo de saques.
Uma rodovia que leva à cidade foi
fechada como forma de tentar
conter a violên cia.

O órgão de inteligência do go-
verno divulgou comunicado em
que afirma ter intensificado o des-
locamento de agentes para todas
as áreas afetadas por protestos
violentos, danos a propriedades e
saques de lojas em KwaZulu-Na-
tal e Gauteng, província que abri-
ga a capital econômica do país,
Joanesburgo.

Segundo relatório da agência,
quatro corpos foram encontrados
em Gauteng, e ao menos dois ti-
nham marcas de ferimentos à ba-
la. Outras duas mortes ocorreram

em KwaZulu-Natal.
As manifestações se intensifi-

caram durante o fim de semana.
No domingo passado, grupos
marcharam pelas ruas de Joanes-
burgo portando bastões, tacos de
golfe e pedaços de madeira. De
acordo com as autoridades, parte
dos manifestantes quebrou vitri-
nes e saqueou lojas de bebidas al-
coólicas -a venda de álcool está
proibida no país devido às restri-
ções para conter a propagação do
coronavírus.

Para um porta-voz da polícia
de KwaZulu-Natal, os saques indi-
cam que há "muitos criminosos
ou indivíduos oportunistas ten-
tando enriquecer durante este pe-
ríodo", usando a agitação social
como pretexto para roubar e cau-
sar danos. 

ÁFRICA DO SUL

Modelo brasileira morre 
após cair do 12o andar  

A modelo brasileira Nayara
Vit, de 33 anos, morreu em San-
tiago, no Chile, após cair do 12º
andar de um prédio residencial
em uma área nobre da cidade.
De acordo com a imprensa lo-
cal, ela morreu em "circunstân-
cias desconhecidas" na quarta-
feira passada.

Ainda, segundo a imprensa
chilena, a família de Nayara
quer que se investigue o caso de
forma rigorosa. A prima da mo-
delo, Flavia Puga, informou que
a notícia da morte da brasileira
foi anunciada pelo ex-marido da
modelo, Oscar.

"Nós fomos informados por
Oscar, ex-marido de Nayara e
pai de Gabriela, sua filha 4 anos,
por volta de 1h de quinta-feira.

Logo, o pai de Nay tentou falar
diversas vezes com Rodrigo Del
Valle (namorado) para entender
o que tinha acontecido."

As tentativas, por sua vez, fo-
ram frustradas. Segundo a pri-
ma, as mensagens eram vistas,
mas ignoradas. Mais tarde, Del
Valle teria retornado a ligação
informado que não "poderia ter
evitado a morte".

Puga também afirmou que a
babá da criança disse ter escuta-
do gritos e barulhos antes da
morte. "Nós temos certeza que a
minha prima não se matou. Ela
não tinha depressão e nem to-
mava remédios psiquiátricos",
defendeu. Del Valle ainda não se
pronunciou sobre o assunto pa-
ra a imprensa local.

Nayara morou em diferentes
lugares ao redor do mundo, mas
teria se encantando pelo Chile e
escolhido o país para ficar. "Foi
onde ela decidiu morar nos últi-
mos 16 anos da vida dela", con-
tou Puga.

A modelo chegou ao país em
2005 e ficou conhecida nacio-
nalmente após participar do
programa "Toc Show",  em
2015.

Famosos lamentaram a mor-
te da modelo nas redes sociais. A
apresentadora de televisão Va-
nessa Borghi escreveu: "Depois
haverá tempo para analisar o
que aconteceu, chorar e desaba-
far. Uma pessoa muito próxima
se foi. Só peço que a família dela
seja forte e fique unida".

CHILE

R$ 21 mi em
créditos para
pequenos
empresários 

O programa SuperaRJ al-
cançou, ontem, a marca de
mais de R$ 21 milhões em cré-
ditos concedidos a cerca de 1,6
mil micro e pequenos empre-
sários. A AgeRio (Agência Esta-
dual de Fomento) liberou os fi-
nanciamentos para microem-
preendedores individuais, au-
tônomos e profissionais infor-
mais; e para micro e pequenas
empresas. No total, o Governo
do Estado vai conceder R$ 300
milhões por meio do SuperaRJ
nos próximos meses. “São pe-
quenos empresários que vão
manter os seus negócios e am-
pliar os investimentos. Esta-
mos ajudando, principalmen-
te, aos informais, autônomos e
microempreendedores que
passaram muita dificuldade na
pandemia. É um importante
marco alcançado em pouco
mais de um mês do lançamen-
to do programa. É mais um
exemplo de como o empreen-
dedor precisa do apoio do go-
verno no momento da retoma-
da após a crise. Estamos aju-
dando a movimentar a econo-
mia, recuperar negócios e fo-
mentar novos empreendimen-
tos”, ressaltou o governador
Cláudio Castro.

Entre os principais segmen-
tos já beneficiados pelo Supe-
raRJ estão: comércio varejista
de artigos do vestuário, lancho-
netes, restaurantes, manicu-
re/pedicure, cabeleireiro (a),
costureiro (a), materiais de
construção em geral. Em todo
o Estado do Rio de Janeiro, as
10 cidades fluminenses que
mais tiveram contratos aprova-
dos foram Rio de Janeiro, Du-
que de Caxias, Nova Iguaçu,
São Gonçalo, Belford Roxo, Ni-
terói, Nova Friburgo, São João
de Meriti, Petrópolis e Cabo
Frio.

“O governo tem um olhar
especial para os micro e pe-
quenos empreendedores afe-
tados pela pandemia. Estamos
trabalhando na recuperação
da economia fluminense por
meio do fomento aos peque-
nos negócios. O melhor pro-
grama social é o emprego e a
geração de renda. Com o fi-
nanciamento, os empreende-
dores vão conseguir manter os
seus negócios”, explicou o se-
cretário de Desenvolvimento
Econômico, Vinicius Farah.

FINANCIAMENTOS
Os financiamentos aten-

dem a micro e pequenas em-
presas; cooperativas e associa-
ções de pequenos produtores;
microempreendedor indivi-
dual; agricultores familiares;
profissionais autônomos, in-
clusive agentes e produtores
culturais; empreendimentos
da economia popular solidária;
e costureiras, cabeleireiros,
manicures, esteticistas, ma-
quiadores, artistas plásticos,
sapateiros, cozinheiros, mas-
sagistas, empreendedores so-
ciais, empreendedores que
atuam em comunidades e ne-
gócios de impacto social. Mi-
croempreendedores Indivi-
duais, autônomos e profissio-
nais informais podem solicitar
até R$ 5 mil em recursos e mi-
cro e pequenas empresas até
R$ 50 mil no site www.agerio.
com.br.  “São financiamentos
atrativos, a juro zero e carência
mínima de seis meses. Em uma
semana do lançamento da li-
nha de crédito, alcançamos to-
dos os recursos destinados ao
programa. Isso mostra a neces-
sidade que os empreendedo-
res tinham para se manter após
a crise”, afirmou o presidente
da AgeRio, André Vila Verde.

A proprietária das lojas Piti-
cas, do Plaza Niterói e de Petró-
polis, Nerusa Teves (FOTO), 40
anos, recebeu o crédito para a
franquia niteroiense. - O crédi-
to da AgeRio chega como um
fôlego, um respiro. Poder no-
vamente contar com capital de
giro e investir em estoque. Já ti-
nha um tempo que não tínha-
mos como fazer um grande vo-
lume de compras, tudo estava
sendo contado e impactando
na capacidade de venda. 

SUPERARJ

Líder de Cuba culpa
'deliquentes' contrários
ao regime por protestos 
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O
líder do regime cuba-
no, Miguel Díaz-Ca-
nel, disse, em pro-

nunciamento desta segunda-fei-
ra, que os protestos ocorridos na
ilha no dia anterior foram realiza-
dos por "delinquentes" que "ma-
nipulam as emoções da popula-
ção por meio das redes sociais".

Junto à cúpula do regime,
Díaz-Canel afirmou que a ver-
dadeira razão de existir escassez
de alimentos e remédios na ilha
é o bloqueio comercial imposto
pelos EUA. "Se querem protestar
pela falta de comida, que protes-
tem contra o bloqueio, não con-
tra o regime cubano", disse. "A
população sente que as coisas
estão faltando, mas quem orga-
niza essas manobras de vanda-
lismo está empurrando as pes-
soas de modo hipócrita e deso-
nesto justamente contra um go-
verno que está cuidando delas."

O dirigente disse ainda que a
proposta daqueles que chamou
de contra-revolucionários é
"mudar o regime e colocar no
lugar um outro que não cuida da
população, comandado por em-
presas e pelo dinheiro dos EUA"
e que, sem o modelo atual, Cuba
não estaria desenvolvendo vaci-
nas contra a Covid. "Podemos
ter vacinas hoje a um custo bai-
xo porque desenvolvemos uma
medicina própria e gastamos
muito menos com isso do que as
grandes potências, que estão fa-
bricando e vendendo vacinas a
preços altíssimos."

Díaz-Canel mostrou imagens

de saques a lojas e questionou:
"Se falta comida, por que rou-
bam geladeiras e TVs, e não ali-
mentos?". Também enumerou
casos de vandalismo e de ata-
ques contra a polícia.

Rogelio Polanco, chefe do de-
partamento ideológico do Co-
mitê Central, reforçou que o
movimento contra o regime nas
redes é financiado por "interes-
ses estrangeiros" e o classificou
de "muito perigoso", porque usa
um "novo espaço público, as re-
des sociais". Para ele, as plata-
formas "dão voz a pessoas mal
informadas e mal intenciona-
das, que podem realizar uma
guerra não-convencional".

Depois, dirigiu-se a Díaz-Ca-
nel e disse que há uma maneira
de atacar o problema: investi-
mento em inteligência digital,
algo que o governo estaria fa-
zendo. Polanco afirmou ainda
que "o governo venezuelano en-
frenta o mesmo problema,
abrindo espaço para o líder da
ilha lembrar que Nicolás Madu-
ro, presidente, foi um dos pri-
meiros a telefonar para prestar
apoio ao regime cubano.

Por fim, Díaz-Canel afirmou
que tem lutado para trazer inves-
timentos do exterior, num mo-
mento em que "há tanta campa-
nha dos EUA contra o nosso país".
"Ao nos colocarem na lista dos
países terroristas, perdemos mui-
tos investidores. Estamos recupe-
rando pouco a pouco. Porque este
é um governo que trabalha para o
povo. Se as pessoas ouvirem esses
youtubers, estarão apoiando uma
mudança de regime que trará um

sistema que não terá essa preocu-
pação com o bem-estar da popu-
lação, como nós".

A reunião teve perguntas feitas
por jornalistas alinhados ao go-
verno. Os repórteres dirigiram
questões amenas, como a manei-
ra que o governo tem tratado da
pandemia de coronavírus e das
medidas sanitárias, sem a possi-
bilidade de rebater as respostas.
Nenhuma teve tom crítico.

Díaz-Canel pediu que a po-
pulação se concentre no comba-
te à Covid, que continuasse se-
guindo os protocolos e que es-
perasse que a vacinação tivesse
efeito. "É um momento muito
crítico, estamos num pico, mas
isso poderia ser muito pior, es-
sas cifras seriam muito piores,
se não estivéssemos atuando. Se
há uma coisa que não precisa-
mos é que esses agitadores tra-
balhem contra."

No dia em que aconteceram
as manifestações em massa, as
maiores no país em décadas, Cu-
ba registrou um novo recorde
diário de infecções e mortes por
Covid, com 6.923 casos de um
total de 238.491, além de 47 mor-
tes em 24 horas, somando, ao to-
do, desde o início da crise sanitá-
ria, 1.537 mortes. Essas cifras,
porém, segundo opositores, não
refletem a situação real dos hos-
pitais, que estariam colapsados.

Até o momento, 27% da po-
pulação já recebeu ao menos
uma dose dos imunizantes, e
15% estão completamente vaci-
nados. A ilha tinha, em 2019, se-
gundo o Banco Mundial, 11,3
milhões de habitante
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e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

Educação doméstica

A pandemia trouxe terríveis consequências
para o alunado brasileiro. Uma delas foi am-

pliar o desinteresse pela educação. No caso do
ensino médio, a geração nem-nem (dos que não
estudam nem trabalham) alcançou um número
vergonhoso, de muitos milhões de jovens.

Quando se esperava o fim desses tempos, o
governo aparece com uma solução milagrosa,
extraída de outras realidades. Trata-se da educa-
ção doméstica, que os norte-americanos batiza-
ram de homeschooling, como se fosse viável de-
senvolver um sistema que abrisse mão da pre-
sença dos alunos  nas escolas.

Não estou me valendo apenas da teoria, o que
já não seria pouco.Quando garoto vivi notáveis
experiências em escolas públicas, que frequentei
no Rio de Janeiro (Escola 19-Canadá, no bairro
do Riachuelo) e depois nos dois anos do Grupo
Escolar Rodrigues Alves, na Avenida Paulista, em
São Paulo. Pude conviver com meninos e meni-
nas que jamais saíram do meu pensamento. Se
fôssemos nos ater aos novos  desígnios para a
educação, onde  ficariam os jogos e brincadeiras
sempre presentes nas escolas? E o esporte prati-
cado nos intervalos?

É claro que se busca ampliar a felicidade do
nosso povo. Mas somando-se os índices de infla-
ção e de desemprego, como faz o IBRE da Funda-
ção Getúlio Vargas, o que se verifica é que esta-
mos na segunda pior posição do ranking de infe-
licidade, somente atrás da Turquia. E não será
descuidando da educação que se vai alterar esse
índice. As melhores posições estão no Japão, Suí-
ça e Eslovênia. O Brasil já leva uma surra quando
se trata de considerar a inflação, por exemplo, fi-
cando na quinta posição entre os piores, atrás de
Argentina, Turquia, Rússia e Arábia Saudita.

Como estamos em período pré-olímpico, que-
remos melhorar a nossa presença no ranking.
Uma boa ideia é valorizar a nossa posição em
matéria de educação. Cuidar mais e melhor dos
nossos jovens não é retirá-los da escola, para
uma hipotética educação doméstica, que não ga-
rante nada. Posso avançar ainda num item es-
sencial, que é a alimentação escolar. Isso está
sendo nitidamente descurado.

Não é por estar em casa que os jovens irão
aprender mais. Com o registro de que é muito
elevado o nosso índice de analfabetismo adulto.
E ainda registrando-se a ausência do acesso in-
dispensável aos benefícios da internet. Estamos
comemorando a chegada da geração 5G, mas
não se tem nenhuma certeza de que o ensino
brasileiro será atendido de forma plena.

Com a experiência de ter ocupado a Secretaria
de  Estado de Educação do Rio de Janeiro, por
mais de uma vez, posso afiançar que a melhor so-
lução passa pela construção de mais escolas, com
vagas e espaços generosos para que os jovens pos-
sam desenvolver as suas melhores aptidões. Não
seguir esse caminho é procurar imitar soluções de
fora, que não se aplicam à nossa realidade.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade
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