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A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 2% em julho, al-
cançando a segunda alta consecutiva. O indicador chegou a 68,4 pon-
tos e atingiu o maior nível desde abril. O resultado ficou 3,5% acima do
registrado no mesmo período de 2020.   O índice, porém, segue abaixo
do nível de satisfação (100 pontos). Os resultados da pesquisa, feita pe-
la Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), foram divulgados ontem, no Rio de Janeiro. “A maior confiança

das famílias na estabilidade da tendência positiva do mercado de tra-
balho, a disponibilização do auxílio emergencial e uma maior parcela
da população já vacinada favoreceram as condições de consumo”,
afirmou, em nota, o presidente da CNC, José Roberto Tadros. Como
em junho, todos os subíndices da pesquisa registraram resultados po-
sitivos, com destaque para o que mede a Perspectiva de Consumo, que
subiu 5,1% na comparação com junho, indo a 66,8 pontos. PÁGINA 2

Famílias: intenção de consumo segue em alta 
CNC

A arrecadação federal chegou a R$
896,8 bilhões no primeiro semestre de
2021, o melhor resultado para o perío-
do na série histórica (iniciada em 1995,
mas padronizada em 2000). O dado foi
apresentado ontem pela Receita Fede-
ral e representa um crescimento real de
24% sobre o mesmo período do ano
passado. Na comparação com o mesmo
intervalo de 2019 (antes da pandemia),
o avanço é de 6,1%. A Receita afirma
que contribuíram para o resultado fato-
res como o desempenho de indicadores
da economia (como a produção indus-
trial), o maior recolhimento de empre-
sas e a maior atividade no comércio ex-
terior com a desvalorização do real
frente ao dólar. No semestre, pratica-
mente todos os itens mostraram cresci-
mento. Os principais em termos abso-
lutos foram tributos aplicados a empre-
sas, como PIS, Cofins, IRPJ e CSLL (com
avanço real somado superior a 30%
contra um ano antes, para R$ 362 bi-
lhões). O Ministério da Economia vai
divulgar uma projeção atualizada para
a arrecadação até hoje por meio do re-
latório bimestral de avaliação de recei-
tas e despesas. O ministro Paulo Gue-
des (Economia) (foto) diz que devem
entrar nos cofres R$ 200 bilhões a mais
do que no ano passado (ano de chega-
da da pandemia). PÁGINA 2

IMPOSTOS

REFORMA MINISTERIAL

Receita arrecada R$ 897 
bilhões primeiro semestre

ABRASIL

Pressionado, Bolsonaro
dará pasta da Casa Civil
para líder do Centrão

Em seu momento de maior fragilidade no governo, Jair Bolsonaro
prepara uma reforma ministerial com a previsão de dar mais poder
ao centrão, bloco político que era criticado por apoiadores do atual
presidente e que se tornou sua base de apoio no Congresso. Elas se-
rão feitas em meio a uma série de pressões sobre Bolsonaro, perda
de popularidade, desvantagem sobre Lula nas pesquisas eleitorais
para 2022 e a investigação da CPI da Covid no Senado. O desenho
que estava definido até esta quarta envolve trocas em três pastas: o
senador Ciro Nogueira (PP-PI) (foto) vai para a Casa Civil no lugar
do general Luiz Eduardo Ramos, que passa para a Secretaria-Geral,
hoje ocupada por Onyx Lorenzoni (DEM-RS). PÁGINA 3
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Ministra nega
pedido para
Lira analisar
impeachment 

STF

A ministra Cármen Lúcia, do
STF (Supremo Tribunal Federal),
negou ontem um pedido feito
pelo PT para que o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao
menos analisasse um pedido de
impeachment do presidente Jair
Bolsonaro protocolado pelo par-
tido em maio de 2020. Para ela,
conceder o mandado prejudica-
ria o princípio de separação en-
tre os Poderes. "O juízo de conve-
niência e de oportunidade do
processo de impeachment é re-
serva da autoridade legislativa,
após a demonstração da presen-
ça de requisitos formais", escre-
veu. O documento, que foi assi-
nado por Fernando Haddad e
pelo deputado Rui Falcão (PT-
SP), se referia a um pedido de im-
peachment endossado por 158
pessoas. PÁGINA 3

288 municípios
ficaram sem
mortes na
última semana

SÃO PAULO

Nesta última semana, entre
os dias 14 e 21 de julho, 288 dos
645 municípios do estado de
São Paulo não registraram
mortes por Covid-19. Além
disso, 18 municípios também
não apresentaram novos casos
confirmados da doença nesse
período. A informação foi di-
vulgada pelo governo de São
Paulo durante entrevista cole-
tiva no início da tarde de on-
tem, no Palácio dos Bandei-
rantes.  Segundo o governo
paulista, isso é resultado do
avanço da campanha de vaci-
nação no estado. Até o mo-
mento, o estado já vacinou
54% da população com ao me-
nos a primeira dose de vacina.
Mais de 32 milhões de doses de
imunizantes foram aplicadas
no estado. PÁGINA 3

PÁGINA 4

Vínculo trabalhista,
subordinação

jurídica e 
estrutural

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/06) 4,25%
Poupança 3
(22/7) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,60% (jun.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,23 até o dia 20/jul
OURO
BM&F/grama R$ 298,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1237 Venda: 6,1243

EURO turismo 
Compra: 6,2088 Venda: 6,2888
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2510 Venda: 5,2516
DÓLAR comercial
Compra: 5,1895 Venda: 5,1901
DÓLAR turismo
Compra: 5,2214 Venda: 5,4014

IRBBRASIL REON NM 6.00 +8.50 +0.47

BRASKEM PNA N1 62.87 +4.59 +2.76

EMBRAER ON NM 18.87 +3.00 +0.55

BANCO INTER UNT N2 84.90 +2.50 +2.07

GERDAU PN N1 30.30 +2.26 +0.67

LOJAS AMERICPN EC N1 7.90 −5.16 −0.43

AMERICANAS ON NM 57.85 −5.67 −3.48

FLEURY ON NM 24.33 −2.87 −0.72

HAPVIDA ON NM 14.46 −1.97 −0.29

JHSF PART ON NM 7.56 −2.20 −0.17

VALE ON NM 114.40 +1.15 +1.30

PETROBRAS PN N2 26.96 +1.39 +0.37

BRADESCO PN N1 24.39 +0.04 +0.01

AMERICANAS ON NM 57.85 −5.67 −3.48

OI ON N1 1.29 −5.15 −0.07

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.798 +0,83

NASDAQ Composite 14.631,954 +0,92

Euro STOXX 50 4.026,61 +1,77

CAC 40 6.464,48 +1,85

FTSE 100 6.998,28 +1,70

DAX 15.422,5 +1,36

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,42% / 125.929,25 / 527,89 / Volume: 24.689.885.360 / Quantidade: 3.175.322
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Bovespa acompanha
timismo no exterior e
sobe 0,4%; dólar cai

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou a
sessão de ontem em alta de
0,42%, aos 125.929 pontos. O
movimento do Ibovespa (Ín-
dice Bovespa), foi em linha
com o dia mais positivo ob-
servado nos mercados no ex-
terior, que refletiram os ba-
lanços corporativos robustos
das companhias internacio-
nais e o maior otimismo em
relação à recuperação econô-
mica. O volume financeiro do
pregão ficou em R$ 24,689 bi-
lhões.

Por aqui, os preços do pe-
tróleo também acabaram aju-
dando os ganhos da Bolsa. As
ações da Petrobras subiram
1,65% (preferenciais, sem di-
reito a voto) e 2,01% (ordiná-
rias, com direito a voto).

A maior alta da sessão ficou

com a resseguradora IRB Bra-
sil, que subiu 8,5%, depois de a
companhia ter reportado lu-
cro líquido em maio.

Para o segundo semestre, a
expectativa do mercado é po-
sitiva. Segundo o sócio da HCI
Invest, Luccas Fiorelli, a Bolsa
brasileira deve seguir para um
tom mais positivo ao longo
dos próximos meses, assim
como o dólar também pode al-
cançar patamares menores,
na faixa de R$ 4,80.

No exterior, Dow Jones,
S&P 500 e Nasdaq subiram
0,83%, 0,82% e 0,92%, respecti-
vamente.

O dólar, por sua vez, caiu
0,74%, com os investidores
voltados para o maior apetite
de risco no mundo. A moeda
encerrou a sessão de ontem
cotada em R$ 5,1910
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RECEITA

Arrecadação de R$ 897 bi no 1o

semestre é recorde em 22 anos
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

A
arrecadação federal
chegou a R$ 896,8 bi-
lhões no primeiro se-

mestre de 2021, o melhor resul-
tado para o período na série his-
tórica (iniciada em 1995, mas
padronizada em 2000).

O dado foi apresentado on-
tem pela Receita Federal e re-
presenta um crescimento real
de 24% sobre o mesmo período
do ano passado. Na compara-
ção com o mesmo intervalo de
2019 (antes da pandemia), o
avanço é de 6,1%.

A Receita afirma que contri-
buíram para o resultado fatores
como o desempenho de indica-
dores da economia (como a pro-
dução industrial), o maior reco-

lhimento de empresas e a maior
atividade no comércio exterior
com a desvalorização do real
frente ao dólar.

No semestre, praticamente
todos os itens mostraram cresci-
mento. Os principais em termos
absolutos foram tributos aplica-
dos a empresas, como PIS, Co-
fins, IRPJ e CSLL (com avanço
real somado superior a 30% con-
tra um ano antes, para R$ 362 bi-
lhões).

Também houve avanço signi-
ficativo na receita previenciária,
ligada ao mercado de trabalho -
crescimento de 18%, para R$ 219
bilhões.

Em junho, o resultado da ar-
recadação foi de R$ 137,1 bi-
lhões -segundo melhor resulta-
do para o mês (avanço real de

47% contra um ano antes e de
3,7% contra igual período de
2019). Nesse caso, o resultado
foi explicado principalmente
por fatores não recorrentes (co-
mo recolhimentos extraordiná-
rios de aproximadamente R$ 20
bilhões de tributação sobre lu-
cro e faturamento de empresas).

A arrecadação tem vindo aci-
ma do esperado inicialmente pe-
lo governo para 2021. A diferença
entre a última projeção divulga-
da para o ano e o calculado no
Orçamento é de R$ 157 bilhões.

O Ministério da Economia vai
divulgar uma projeção atualiza-
da para a arrecadação até hoje
por meio do relatório bimestral
de avaliação de receitas e despe-
sas. O ministro Paulo Guedes
(Economia) diz que devem en-

trar nos cofres R$ 200 bilhões a
mais do que no ano passado
(ano de chegada da pandemia).

"O Brasil está em uma vigoro-
sa retomada do crescimento
econômico", afirmou Guedes
nesta quarta ao participar do
início da apresentação sobre os
números (sem responder per-
guntas).

Guedes passou a usar o avan-
ço nas receitas como justificati-
va para cortar tributos de em-
presas a partir do ano que vem.
As mudanças estão previstas no
substitutivo preliminar da refor-
ma no Imposto de Renda elabo-
rado por ele e pelo relator, o de-
putado Celso Sabino (PSDB-
PA), que retira aproximadamen-
te R$ 30 bilhões da arrecadação
anualmente.

MERCADOS

Setor mineral registra 98% de aumento
no faturamento do primeiro semestre
LÉO RODRIGUES/ABRASIL 

O setor mineral faturou no
primeiro semestre deste ano R$
149 bilhões. Trata-se de um
crescimento de 98% na compa-
ração com os R$ 75,3 bilhões re-
gistrados entre janeiro e junho
de 2020. Os dados foram divul-
gados ontem pelo Instituto Bra-
sileiro de Mineração (Ibram),
entidade que reúne as maiores
mineradoras que atuam no país.  

A produção comercializada no
setor, no entanto, teve alta menos
expressiva. Saiu de 525 milhões
de toneladas nos primeiros seis
meses de 2020 para 535 milhões
de toneladas no mesmo período

deste ano, o que significa um in-
cremento de 2%. Apesar dessa
variação tímida no volume co-
mercializado, o crescimento do
faturamento foi influenciado pe-
lo câmbio e pelos preços no mer-
cado internacional.

"De uma maneira geral,
as commodities vêm sofrendo
um aumento de preço. Algumas
já registram uma certa estabili-
dade. Mas comparado com o
ano passado, a combinação de
preços e dólar leva a esse fatura-
mento expressivo", disse o pre-
sidente do conselho diretor do
Ibram, Wilson Brumer.

O custo médio da tonelada de
minério de ferro, na compara-

ção entre os primeiros semes-
tres de 2020 e de 2021, saltou de
US$ 91,04 para US$ 183,43: uma
alta de 101,5%. O Brasil é, depois
da Austrália, o maior produtor
mundial dessa comodity. Cres-
cimentos expressivos também
se deram nos preços do estanho
(76,7%), do cobre (65,8%), do ní-
quel (41,5%), do alumínio (41%)
e do zinco (38,7%).

Além disso, o dólar está mais
valorizado. Entre janeiro e ju-
nho de 2020, a moeda norte-
americana teve uma cotação
média de R$ 4,92. Já nos primei-
ros seis meses deste ano, houve
um salto para R$ 5,38.

O estado do Pará manteve sua

fatia de 44% de participação no
faturamento total do setor no
país. Minas Gerais, por sua vez,
respondeu por 41%, o que signifi-
ca um aumento: no primeiro se-
mestre de 2020, esse percentual
foi de 37%. Os dois estados são os
principais produtores do país.

O saldo da balança comercial
do setor mineral brasileiro neste
primeiro semestre subiu
110,53% na comparação com os
seis primeiros meses de 2020. As
exportações registraram alta de
14% em volume e de 91% em dó-
lar. Foram gerados US$ 27,6 bi-
lhões, quase o dobro dos US$
14,4 bilhões do primeiro semes-
tre do ano passado.

Intenção de consumo das famílias
mantém ritmo de crescimento
ANA CRISTINA CAMPOS/ABRASIL 

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) subiu 2% em ju-
lho, alcançando a segunda alta
consecutiva. O indicador chegou
a 68,4 pontos e atingiu o maior
nível desde abril. O resultado fi-
cou 3,5% acima do registrado no
mesmo período de 2020.   

O índice, porém, segue abai-
xo do nível de satisfação (100
pontos). Os resultados da pes-
quisa, feita pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), fo-

ram divulgados ontem, no Rio
de Janeiro.

“A maior confiança das famí-
lias na estabilidade da tendên-
cia positiva do mercado de tra-
balho, a disponibilização do au-
xílio emergencial e uma maior
parcela da população já vacina-
da favoreceram as condições de
consumo”, afirmou, em nota, o
presidente da CNC, José Rober-
to Tadros.

DESTAQUE 
Como em junho, todos os su-

bíndices da pesquisa registraram

resultados positivos, com desta-
que para o que mede a Perspecti-
va de Consumo, que subiu 5,1%
na comparação com junho, indo
a 66,8 pontos. O item foi o que
apresentou o maior crescimento
no mês e revelou melhora na
percepção dos brasileiros em re-
lação a compras futuras.

“A expectativa das famílias é
que esse ambiente econômico
mais positivo percebido no curto
prazo se prolongue para o longo
prazo”, disse a economista da
CNC responsável pela pesquisa,
Catarina Carneiro da Silva.

O Nível de Consumo Atual
também melhorou ao subir
2,2%, alcançando o maior pata-
mar desde março deste ano
(53,1 pontos). “Esse avanço foi
resultado da melhora nas condi-
ções de consumo, com redução
no percentual de famílias que
consideram o seu consumo me-
nor (59% contra 60,3% no mês
passado e 62,6% em julho de
2020) e crescimento ainda mais
intenso do que no mês anterior
(4,7%) na percepção do mo-
mento para compra de durá-
veis”, afirmou a economista.

CNC

Brasil perde 28,6 mil
indústrias desde 2013

IBGE

LEONARDO
VIECELI/FOLHAPRESS

O setor industrial brasileiro
perdeu 28,6 mil empresas no
intervalo de seis anos, indicam
dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

O resultado, divulgado on-
tem, integra a Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA) 2019. O estu-
do não reflete ainda os impac-
tos da pandemia de coronaví-
rus, que prejudicou a atividade
econômica a partir de 2020.

Conforme o levantamento, o
Brasil tinha 334,9 mil indústrias
em 2013, maior nível da série
histórica, com dados desde
2007. O montante passou a en-
colher a partir de 2014, quando
a economia começou a regis-
trar sinais de fragilidade. Houve
seis quedas consecutivas até o
número de empresas recuar
para 306,3 mil em 2019 –dado
mais recente à disposição.

A perda de 28,6 mil opera-
ções (baixa de 8,5%) vem da
comparação entre os resulta-
dos de 2019 e 2013.

Synthia Santana, gerente de
análise e disseminação de pes-
quisas estruturais do IBGE, afir-
ma que a redução pode ser atri-
buída a pelo menos dois fatores.

O primeiro é a recessão que
afetou a economia brasileira
em 2015 e 2016. À época, a cri-
se abalou a atividade de fábri-
cas diversas.

Além do período de dificul-
dades, parte dos grupos indus-
triais pode ter optado por con-
centrar empresas em regiões
estratégicas, conforme Synt-
hia. Essa busca por diminuição

de custos logísticos tende a re-
sultar em número menor de
plantas produtivas.

"Existem fatores conjuntu-
rais e estratégicos. Muitas ve-
zes, há uma estratégia de reor-
ganização das empresas para
baratear custos. Outro aspecto
é o fechamento em razão da
crise", frisa.

O número inferior de opera-
ções provoca reflexos no mer-
cado de trabalho. A indústria é
considerada um segmento in-
tensivo em mão de obra, po-
dendo gerar salários superio-
res aos de atividades como ser-
viços e comércio.

Segundo o IBGE, o setor in-
dustrial empregava 7,6 milhões
de pessoas em 2019. Isso signi-
fica que, desde 2013, o contin-
gente ficou 15,6% menor. Em
números absolutos, o resultado
sinaliza perda de 1,4 milhão de
postos de trabalho no período.

Em média, a indústria so-
mava 25 trabalhadores por
empresa em 2019. À época, o
setor pagava, em média, 3,2 sa-
lários mínimos para os funcio-
nários.

Em termos absolutos, o ra-
mo de confecção de artigos do
vestuário e acessórios foi aque-
le que mais fechou fábricas en-
tre 2013 e 2019. No período, o
número de empresas do seg-
mento encolheu de 54,6 mil
para 37,4 mil. Ou seja, houve
perda de 17,2 mil operações.

A segunda principal baixa
foi de produtos de metal (exce-
to máquinas e equipamentos).
O setor teve redução de 5,6 mil
empresas –de 40,4 mil para
34,8 mil.

Nota

ÍNDICE DE CONFIANÇA DA INDÚSTRIA 
CRESCE 0,2 PONTO EM JULHO, DIZ CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) cresceu 0,2
ponto em julho deste ano, em comparação com o apurado em
junho, informou ontem a Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Com isso, o índice ficou em 62 pontos. Este é o terceiro
aumento consecutivo no indicador, que acumula crescimento de
8,3 pontos no período. O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores
acima de 50 pontos indicam confiança do setor industrial e
quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a

confiança do empresariado. Quanto mais próximo de 0, menor a
confiança. Para o levantamento, foram entrevistadas 1.316
empresas, entre elas, 498 de pequeno porte, 500 de médio porte
e 318 de grande porte, de 1º a 7 de julho de 2021. O resultado
divulgado nesta quarta-feira mostra que o índice de expectativas
do empresário em relação à economia e a própria empresa nos
próximos seis meses tem se mantido positivo. O patamar no qual
o índice se encontra é o mais elevado para um mês de julho
desde 2010 e foi influenciado principalmente pela percepção mais
positiva das condições da economia brasileira”, disse a CNI, que
é responsável pelo levantamento
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País/São Paulo

SP: 288 municípios
ficaram sem mortes 
na última semana

COVID-19

ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL 

Nesta última semana, entre
os dias 14 e 21 de julho, 288 dos
645 municípios do estado de
São Paulo não registraram mor-
tes por Covid-19. Além disso, 18
municípios também não apre-
sentaram novos casos confir-
mados da doença nesse perío-
do. A informação foi divulgada
pelo governo de São Paulo du-
rante entrevista coletiva no iní-
cio da tarde de ontem, no Palá-
cio dos Bandeirantes.  

Segundo o governo paulista,
isso é resultado do avanço da
campanha de vacinação no es-
tado. Até o momento, o estado
já vacinou 54% da população
com ao menos a primeira dose
de vacina. Mais de 32 milhões
de doses de imunizantes foram
aplicadas no estado entre pri-
meira e segunda doses e 18% da
população paulista completou
o seu esquema vacinal.

INTERNAÇÕES RECUAM
O estado de São Paulo regis-

trou, na semana passada, que
corresponde à 27ª semana epi-
demiológica, a sua menor mé-
dia diária de internações por co-
vid-19 desde fevereiro, com mé-
dia diária de 1.544 internações.
A menor média diária de inter-
nações deste ano ocorreu na
sexta semana epidemiológica,
entre os dias 7 e 13 de fevereiro,
quando foram registrados 1.450
internações por dia. O pico
ocorreu na 11ª semana epide-
miológica [entre os dias 14 e 20
de março], com média de 3.381
internações por dia.

Apesar da situação favorável,
a pandemia ainda não está con-
trolada no estado. Por isso é im-
portante que, além de se vaci-
nar e completar o esquema va-
cinal [tomando as duas doses
ou a dose única da vacina da
Janssen], as pessoas continuem
mantendo as medidas de dis-
tanciamento e de uso da másca-
ra. “Não estamos pensando,
nesse momento, na retirada das
máscaras”, disse Paulo Mene-
zes, coordenador do Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo, citando que isso

ocorreu em outros países e im-
plicou um aumento de casos.

Para manter a sociedade
alerta, dados do governo mos-
tram que o número de pessoas
internadas no estado ainda é
mais elevado do o registrado na
primeira onda da pandemia,
em julho do ano passado. Atual-
mente, 6.920 pessoas estão in-
ternadas em unidades de tera-
pia intensiva (UTI) de todo o es-
tado e 6.437 estão internadas
em enfermarias. Esse número
de pessoas internadas em São
Paulo é muito menor do que no
pico da segunda onda, em abril
deste ano, quando eram 13.150
os pacientes internados em
UTIs. Mas é um número ainda
acima do pico da primeira on-
da, em julho do ano passado,
quando havia 6,5 mil pacientes
internados em UTIs.

A taxa de ocupação dos leitos
de UTI no estado está hoje em
60,19%.

DOSES ENTREGUES
Na manhã de ontem, o Insti-

tuto Butantan fez a entrega de
mais 1,5 milhão de doses da va-
cina CoronaVac ao Ministério
da Saúde. Com isso, o Butantan
completou 57,649 milhões de
doses entregues ao ministério.
Até o final de agosto, o instituto
pretende entregar um total de
100 milhões de doses para a
pasta.

GOVERNADOR
O governador de São Paulo,

João Doria, não participou da
entrevista coletiva de ontem
por estar com Covid-19. Du-
rante a entrevista, em uma
chamada de vídeo, o governa-
dor disse estar bem e assinto-
mático e que deve voltar ao
trabalho presencial já na pró-
xima semana. Doria tomou as
duas doses da vacina Corona-
Vac, produzida pelo Instituto
Butantan em parceria com o
laboratório chinês Sinovac.
Nenhuma vacina que está sen-
do aplicada no Brasil impede a
infecção pelo vírus, mas dimi-
nui consideravelmente as
chances de se desenvolver as
formas graves da doença.

REFORMA MINISTERIAL

Bolsonaro dará pasta da Casa
Civil para líder do Centrão
DANIEL CARVALHO E 
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS

E
m seu momento de
maior fragilidade no go-
verno, Jair Bolsonaro

prepara uma reforma ministerial
com a previsão de dar mais poder
ao centrão, bloco político que era
criticado por apoiadores do atual
presidente e que se tornou sua
base de apoio no Congresso.

O mandatário disse ontem
que as mudanças ocorrerão até
a próxima semana. Elas serão
feitas em meio a uma série de
pressões sobre Bolsonaro, in-
cluindo mais de cem pedidos de
impeachment na Câmara, perda
de popularidade, desvantagem
sobre Lula nas pesquisas eleito-
rais para 2022 e a investigação
da CPI da Covid no Senado.

O desenho que estava defini-
do até esta quarta envolve trocas
em três pastas: o senador Ciro
Nogueira (PP-PI) vai para a Casa
Civil no lugar do general Luiz
Eduardo Ramos, que passa para
a Secretaria-Geral, hoje ocupada
por Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

Já Onyx, pelos planos atuais,
ocupará o Ministério do Traba-
lho, que será recriado com a di-
visão do Ministério da Econo-
mia, de Paulo Guedes. A expec-
tativa é a de que as mudanças se
concretizem até amanhã, com a
publicação da medida provisória
que recriará a pasta do Trabalho.

Há ainda uma indefinição no
governo a respeito do nome que
terá o novo ministério e se ele
acumulará ou não as funções da
Secretaria da Previdência, que
hoje faz parte da Economia.

A aliança de Bolsonaro com o
centrão, buscada pelo presiden-
te no ano passado diante de
uma série de pedidos de im-
peachment que já se acumula-
vam na Câmara, enterrou de vez
o discurso bolsonarista, explo-
rado à exaustão durante a cam-
panha de 2018, de que o presi-
dente não se renderia ao que
chamava de a velha política do
"toma lá, dá cá".

Para atender o centrão, o go-
verno faz promessas de libera-
ção de bilhões em emendas par-
lamentares e agora prepara até a

recriação de ministérios, con-
trariando outro discurso da
campanha, o do enxugamento
da máquina pública.

Hoje o governo Bolsonaro
tem 22 ministérios, 7 a mais do
que os 15 prometidos na campa-
nha eleitoral -sob a gestão de
Michel Temer (MDB), seu ante-
cessor, eram 29 ministérios. A
administração atual chegou a
ter 23 ministérios, mas o Banco
Central perdeu este status com a
aprovação de sua autonomia.

Um dos objetivos da troca é
organizar a base do governo e
dar mais visibilidade a ações de
Bolsonaro que serão tomadas
daqui em diante, como a refor-
mulação do Bolsa Família, con-
sideradas peça-chave para a
campanha à reeleição do man-
datário em 2022.

Além disso, o presidente pre-
tende se aproximar ainda mais
do centrão. O senador Ciro No-
gueira é presidente nacional do
PP e um dos principais líderes
do bloco de partidos que susten-
ta a base de apoio a Bolsonaro
no Congresso.

"Estamos trabalhando, inclu-
sive, uma pequena mudança
ministerial, que deve ocorrer na
segunda-feira, para ser mais
preciso, para a gente continuar
aqui administrando o Brasil",
disse Bolsonaro em entrevista à
rádio Jovem Pan de Itapetinin-
ga, também transmitida por
suas redes sociais.

A possível troca na Casa Ci-
vil também contempla a insa-
tisfação no Congresso com o
atual ministro, o general da re-
serva Luiz Eduardo Ramos.
Bolsonaro estava sendo pres-
sionado a trocar o general da
Casa Civil e estudava fazer essa
alteração.  

Amigo de Bolsonaro que ga-
nhou força ao coordenar a últi-
ma dança das cadeiras no gover-
no, em março, Ramos vinha
sendo alvo de queixas de parla-
mentares, inclusive do presi-
dente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), correligionário e muito
próximo a Ciro Nogueira. Auxi-
liares de Bolsonaro relataram
que Ramos demonstrou insatis-
fação com a mudança.

Queiroga não vê importância da Sputnik e Covaxin
O ministro da Saúde, Marcelo

Queiroga, disse ontem que é pre-
ciso analisar a "conveniência e
oportunidade" em ter doses das
vacinas Covaxin e Sputnik V na
estratégia de vacinação.

Para ele, o total previsto das
duas vacinas traria "pouco benefí-
cio" para acelerar a campanha.

A declaração ocorreu ao ser
questionado sobre se iria cancelar
o contrato da Covaxin, alvo de in-
vestigação da CPI da Covid por
suspeita de irregularidades no
contrato, e sobre um pedido de
governadores para incluir a Sput-

nik V no Programa Nacional de
Imunizações.

O ministro justificou a posição
alegando restrições colocadas pe-
la Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) para aprovar
a importação das doses.

"Foi aprovado a importação e
ela foi condicionada a uma série
de exigências, como número de
doses. Foi aprovado para 1% da
população. É necessário que se
faça estudos de efetividade, e es-
ses estudos têm custos, que não
são pequenos", disse.

"E é preciso fazer análise de

conveniência e oportunidade no
momento em que temos mais de
600 milhões de doses de vacinas",
continuou. "Vamos mostrar uma
plataforma que mostra que esses
números vão trazer muito pouco
benefício na aceleração da cam-
panha de vacinação."

Embora a Saúde não tenha
previsão de receber doses da
Sputnik V, a importação de doses
da vacina tem sido negociada por
alguns governadores junto ao
fundo russo para ocorrer ainda
neste mês, com base nas exigên-
cias colocadas pela Anvisa.

Na terça-feira passada, o grupo
enviou um ofício ao Ministério da
Saúde em que pedem que as do-
ses que devem ser trazidas ao Bra-
sil sejam incluídas no Programa
Nacional de Imunizações.

Queiroga, porém, descartou a
medida neste momento.

"Governadores do Nordeste
que têm tratativas com a Sputnik,
se for do desejo deles importarem
essas vacinas, podem importar, e
o ministério apoiará em relação
aos estudos, mas para incluir no
PNI é necessário ter registro da
Anvisa. 

VACINAS

Falta de articulação do Planalto para
Mendonça surpreende senadores
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Candidatos a ministro do Su-
premo Tribunal Federal, sujei-
tos a sabatina e voto no Senado
para terem seus nomes confir-
mados, sempre contaram com o
apoio do Palácio do Planalto pa-
ra facilitar seu caminho.

Não é bem o que está aconte-
cendo com o "terrivelmente
evangélico" pastor André Men-
donça, advogado-geral da
União que Jair Bolsonaro quer
ver na corte.

Pelo menos quatro senadores
relataram o mesmo: Mendonça,
com quem nunca haviam troca-
do uma palavra, os procurou
pessoalmente, pelo telefone, pa-
ra marcar encontros e se apre-
sentar. Ele tem ido inclusive aos

estados de quem não está em
Brasília.

A queixa poderia se encaixar
à perfeição ao clima de insatisfa-
ção geral do centrão com o pre-
sidente devido ao imbróglio do
fundão partidário para 2022 –o
grupo busca agora ocupar a Ca-
sa Civil. Mas os políticos aqui ci-
tados são de outros partidos.

Se a tática busca mostrar hu-
mildade, especialmente ante a
oposição a Mendonça coman-
dada pelo presidente da Comis-
são e Justiça do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), o tiro pa-
rece ter saído pela culatra.

Esses senadores afirmam que
o movimento inusual sugere fal-
ta de articulação do Planalto,
que preferiu um método mais
heterodoxo para fazer valer sua

vontade: reconduzir o procura-
dor-geral da República, Augusto
Aras.

Aliado de Bolsonaro, Aras
ainda alimentava esperança de
ganhar a vaga para o Supremo
caso a resistência a Mendonça
crescesse a ponto de insinuar
uma rejeição inédita em tempos
modernos -seu histórico de de-
fesa cega do chefe incomoda,
além de que Alcolumbre e ou-
tros veem uma chance de espi-
caçar o Planalto.

Apesar de sua fidelidade ao
Planalto, Aras é visto como um
nome mais preparado do que
Mendonça por parte dos sena-
dores.

Ao reconduzi-lo, o presidente
oferece um prato feito. Nem to-
dos gostaram: outros dois sena-

dores, que não foram ainda pro-
curados por Mendonça, disse-
ram que o movimento de Bolso-
naro fará aumentar a resistência
ao advogado-geral.

Ainda há tempo, com o reces-
so do Congresso, para costurar
os acordos. A sabatina de Men-
donça pode ficar só para setem-
bro, a depender do passo das
negociações. Ao fim, creem al-
guns senadores mais experien-
tes, as ameaças de rejeição a seu
nome devem ficar só nisso.

O indicado ao Supremo preci-
sa de 41 de 81 votos, em sufrágio
secreto, na Casa. Estima-se que
já tenha por volta de 30 garanti-
dos, o que torna sua missão não
tão espinhosa -ainda que signifi-
cativa da dificuldade de o gover-
no Bolsonaro fazer política.

PASTOR EVANGÉLICO

Prefeitura ainda não tem data 
para vacinar pessoas de 29 anos 

O prefeito Ricardo Nunes
(MDB) disse ontem que ainda
não é possível anunciar datas
para a vacinação contra a Covid-
19 de pessoas de 29 anos de ida-
de na cidade de São Paulo –nes-
ta sexta será encerrada a imuni-
zação de moradores da capital
paulista a partir de 30 anos. A di-
vulgação de um novo calendá-
rio, segundo ele, ainda depende
da confirmação da chegada de
vacinas enviadas pelo governo
do estado.

"Com relação a 29 [anos], não
temos a previsão de vacina em
nosso depósito e nem temos a
nota de emissão para recebi-
mento de doses", afirmou Nu-
nes durante a entrega de embar-
cações e drones ao destacamen-
to ambiental da GCM (Guarda
Civil Metropolitana) que atua na
fiscalização do espelho d' água e
do entorno da represa Guarapi-
ranga. " Vamos anunciar quan-
do estivermos com isso [certeza
do envio] do governo do esta-
do", disse o prefeito, sem citar
quantas doses o município pre-
cisa receber para o anúncio de
um novo calendário.

Questionado quando vai en-
viar novas doses para a capital e
a quantidade, o governo esta-
dual, gestão João Doria (PSDB)
não respondeu até a conclusão
desta reportagem.

Nesta semana, a secretaria de
Saúde imuniza pessoas de 30 a
34 anos contra o novo coronaví-
rus. Com isso, a cidade deve al-
cançar 84% do público-alvo ele-
gível, segundo a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde. A expectativa
da pasta é que entre a última se-
gunda-feira e o próximo sábado,

quando ocorre uma repesca-
gem para esse público, é que até
740 mil vacinas possam ser apli-
cadas para primeira dose.

Segundo o Vacinômetro, ser-
viço do governo estadual que
atualiza em tempo real a vacina-
ção nos municípios paulistas,
até as 14h20 desta quarta a capi-
tal paulista já havia aplicado cer-
ca de 9,3 milhões de vacinas,
sendo 6,7 milhões de primeira
dose, 2,15 milhões do reforço e
306 mil de dose única.

PFIZER PARA GRÁVIDAS 
Gestantes e puérperas do es-

tado de São Paulo que tomaram
a primeira dose da vacina contra
a covid-19 da AstraZeneca/Ox-
ford/Fiocruz vão tomar a segun-
da dose com o imunizante da
Pfizer/BioNTech. A informação
foi dada ontem) pelo governo de
São Paulo.  

“A medida passa a valer a
partir desta sexta-feira, dia 23, e
é válida a todas as gestantes e
puérperas que tomaram primei-
ra dose da AstraZeneca e que
poderão tomar a segunda dose
da Pfizer”, disse Rodrigo Garcia,
vice-governador de São Paulo.

A decisão do governo de São
Paulo contraria a recomendação
do Ministério da Saúde de utili-
zar o mesmo imunizante aplica-
do na primeira dose e esperar o
prazo de 45 dias após o parto pa-
ra que a segunda dose seja apli-
cada. O Ministério da Saúde
também recomendou que a va-
cinação de grávidas e puérperas
não seja mais feita com o imuni-
zante da AstraZeneca, mas com
os da Pfizer e do Instituto Butan-
tan (Sinovac/CoronaVac).

Cármen Lúcia nega pedido do PT
para que Lira analise impeachment 

A ministra Cármen Lúcia, do
STF (Supremo Tribunal Federal),
negou ontem um pedido feito
pelo PT para que o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao
menos analisasse um pedido de
impeachment do presidente Jair
Bolsonaro protocolado pelo par-
tido em maio de 2020.

Para ela, conceder o manda-
do prejudicaria o princípio de
separação entre os Poderes. "O
juízo de conveniência e de opor-

tunidade do processo de im-
peachment é reserva da autori-
dade legislativa, após a demons-
tração da presença de requisitos
formais", escreveu.

O documento, que foi assina-
do pelo ex-candidato do PT à Pre-
sidência Fernando Haddad e pelo
deputado Rui Falcão (PT-SP), se
referia a um pedido de impeach-
ment endossado por 158 pessoas.

Para eles, Lira se omite ao se
recusar a apreciar ao menos um

dos mais de 120 pedidos de afas-
tamento do chefe do Executivo.

No começo deste mês, parla-
mentares e movimentos sociais
protocolaram um superpedido
de impeachment, que reúne to-
dos os anteriores e lista 23 cri-
mes de responsabilidade atri-
buídos a Bolsonaro.

Logo depois, Lira sinalizou
que, por ora, não dará sequência
ao processo e que uma ação des-
se tipo exigiria "materialidade".

"O que houve nesse superpe-
dido? Uma compilação de tudo
o que já existia nos outros e es-
ses depoimentos. Depoimentos
quem tem que apurar é a CPI. É
para isso que ela existe. Então ao
final dela a gente se posiciona
aqui, porque na realidade o im-
peachment como ação política a
gente não faz com discurso, a
gente faz com materialidade",
afirmou o presidente da Câmara
no último dia 30.

STF
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China acusa Estados 
Unidos de ciberataque

Um dia após ser acusada pe-
los Estados Unidos e países alia-
dos de estarem por trás de uma
campanha global de ciberata-
ques e espionagem digital, a
China usou do mesmo recurso
para atacar os rivais.

A versão chinesa do Global Ti-
mes (ou Huanqiu, em manda-
rim), jornal ligado ao Diário do
Povo, veículo oficial do Partido
Comunista Chinês, publicou na
terça-feira passada que os Estados
Unidos estão por trás de ataques
hacker contra fábricas, universi-
dades e instituições chinesas.

Sem indicar a fonte da infor-
mação e com poucos detalhes
dos casos, o veículo chinês lis-
tou três episódios em que crimi-
nosos americanos teriam tirado
páginas do ar e usado técnicas
para descobrir senhas, entre ou-
tros ataques.

Descoberto em agosto de
2020, o primeiro ataque teria
mirado 119 alvos, principal-
mente em universidades das
províncias de Cantão e Pequim,
segundo o Global Times.

A maior invasão foi descober-
ta em outubro do mesmo ano,
quando outro grupo teria ataca-
do 2.426 servidores, mirando o
Partido Comunista, instituições
governamentais, uma metalúr-
gica, uma indústria automobilís-
tica e universidades, diz o jornal.

Já o terceiro grupo, identifi-
cado também em outubro do
ano passado, segundo o veículo,
atacou 993 servidores em uni-
versidades das províncias de
Cantão, Shanxi e Ganxi.

As acusações chinesas acon-

teceram um dia após EUA, Aus-
trália, Japão, Nova Zelândia, Ca-
nadá, União Europeia e Otan
(aliança militar ocidental), em
um raro movimento amplo e
coordenado contra Pequim, acu-
sarem o governo Xi Jinping de
patrocinar espionagem digital.

Segundo esses países, a Chi-
na está por trás de ataques con-
tra a Microsoft, além de outros
alvos na África do Sul, Alema-
nha, Arábia Saudita, Indonésia e
Malásia, entre outros, com o ob-
jetivo de roubar segredos indus-
triais e informações confiden-
ciais sobre aviação, defesa, edu-
cação, governo, biomedicina e
produção naval.

A versão internacional do
Global Times não republicou o
texto que traz as três acusações
de ataques hacker, mas o corpo
diplomático chinês não poupou
esforços para reverter a narrati-
va no Ocidente.

O porta-voz da missão chine-

sa na União Europeia, por exem-
plo, afirmou que a China é firme
defensora da segurança digital e
que reprime ataques que partem
de seu território. "As alegações
da União Europeia e da Otan não
são baseadas em fatos e evidên-
cias, mas em especulações e
acusações infundadas", disse.

Classificando as acusações
como "hipocrisia", a missão chi-
nesa disse que "há anos certo
país do Ocidente abusa de suas
vantagens técnicas para espio-
nar, massiva e indiscriminada-
mente, mesmo países aliados, ao
mesmo tempo, se coloca como
guardião da segurança digital."

O órgão afirmou que a China
é "a maior vítima de ataques ci-
bernéticos", e que em 2020 mais
de 5 milhões de servidores na
China foram controlados foram
vítimas de cerca de 52 mil ata-
ques hackers, com três países da
Otan na origem desses crimes,
disse, sem citar quais são. 

ESPIONAGEM

Jairinho é
denunciado
por violência
contra mulher
CRISTINA ÍNDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

O ex-vereador Jairo Souza
Santos Júnior, conhecido co-
mo Dr. Jairinho, que se en-
contra preso, foi denunciado
mais uma vez pelo Ministério
Público do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ). Agora, a 1ª
Promotoria de Justiça de In-
vestigação Penal de Violência
Doméstica, da área Oeste/Ja-
carepaguá do Núcleo Rio de
Janeiro, ofereceu denúncia à
Justiça pelos crimes de estu-
pro, lesão leve, lesão grave,
vias de fato e lesão na moda-
lidade de dano à saúde emo-
cional cometidos contra uma
ex-namorada entre os anos
de 2014 e 2020.   

Na denúncia, a promoto-
ria incluiu o pedido de prisão
preventiva contra o ex-verea-
dor. Para os promotores, “os
fatos tiveram como pressu-
posto motivação de gênero
ou situação de vulnerabilida-
de decorrente da subjugação
ou submissão feminina ocor-
rida dentro de uma relação
íntima, ocasionando violên-
cia doméstica consubstan-
ciada em opressão contra a
mulher”.

Conforme o MP, em outu-
bro de 2015, depois de drogar
a ex-namorada, Jairinho pra-
ticou sexo sem o consenti-
mento da vítima. E em de-
zembro de 2016, enfurecido
por ser ignorado, cometeu
ofensas verbais e agressões
físicas com chutes que pro-
vocaram fratura no pé da en-
tão namorada.

O MP relatou, ainda, que,
durante um fim de semana
de lazer em Mangaratiba, na
região metropolitana do Rio,
em 2020, após se irritar com a
falta de acesso livre ao celular
da vítima, Jairinho deu um
golpe conhecido como mata-
leão na ex-namorada, que foi
arrastada para fora de casa a
fim de não chamar atenção e,
no jardim, ele praticou as
agressões. 

Outra agressão ocorreu
em abril do mesmo ano. O
ex-vereador chegou abrupta-
mente à noite na casa da víti-
ma, “já alterado e cobrando
explicações acerca de um co-
mentário que a vítima havia
feito nas redes sociais”. A
mulher foi convencida a sair
da casa para conversar e ob-
rigada a entrar no carro de
Jairinho, onde foi agredida
com violentos puxões de ca-
belo e um soco na lateral do
rosto.

DESEQUILÍBRIO
Ainda conforme a denún-

cia, entre novembro de 2014
e outubro de 2020, houve vá-
rias violências praticadas pe-
lo ex-vereador em “incontá-
veis oportunidades, com o
firme propósito de promover
desequilíbrio emocional da
vítima a fim de dominá-la,
mediante práticas de perse-
guição, invasão de domicílio,
ameaças e ofensas morais.
Jairo ocasionou dano à saúde
da vítima, espécie de lesão
corporal na modalidade de
enfermidade emocional de-
nominada ansiedade, tendo
a vítima sofrido taquicardia e
chegado a receber atendi-
mento de emergência quan-
do constatados 230 bpm [ba-
timentos cardíacos] em si-
tuação de repouso”.

O MP apontou, também,
que o criminoso utilizou de
diversas táticas de atemori-
zação. A denúncia indicou
que, entre outros atos, ele
rondava a residência da víti-
ma, surgindo de forma ines-
perada nos lugares em que
ela estava, obrigando-a a ir
embora. 

Além disso, ligava inúme-
ras vezes durante o dia e a
noite a fim de controlá-la e
exigia que a ex-namorada fi-
casse ao telefone durante a
madrugada para ter certeza
de que ela estava sozinha e
em sua casa.

MP-RJ

Variante Delta faz Europa
temer 'outono sombrio' 
e rediscutir restrições
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

A
s férias de verão euro-
peu começam a es-
quentar, mas o conti-

nente "caminha sobre gelo fino",
para usar a expressão escolhida
pela primeira-ministra da Alema-
nha, Angela Merkel, em referên-
cia à expansão da variante Delta .

O mutante, cuja capacidade
de infecção é no mínimo o do-
bro da do Sars-Cov-2 original,
levou apenas um mês para se
tornar dominante no Reino Uni-
do, primeiro país da Europa a
que chegou, em abril.

Em seguida, atravessou o canal
da Mancha e hoje está em todos
os países acompanhados pela
OMS (Organização Mundial da
Saúde) na Europa.

Na previsão de especialistas, a
variante delta pode ser responsá-
vel por 70% dos novos casos da
Europa em agosto e 90% em se-
tembro, tornando a próxima esta-
ção ainda mais sombria.

O risco é de "um ressurgimen-
to mortal no outono" segundo o
diretor regional da entidade,
Hans Kluge. Ele aponta para a
combinação entre uma variante
mais contagiosa e a maior intera-
ção humana: 36 dos 53 países
acompanhados pela entidade re-
tiravam restrições no começo
deste mês.

A liberação de viagens turísti-
cas lotou aeroportos, aviões e
trens, e grandes eventos voltaram
a acontecer. Nas últimas duas se-
manas, o Festival de Cinema de
Cannes reuniu 28 mil inscritos,
sem contar os milhares de pedes-
tres que se aglomeraram nas cal-
çadas na esperança de ver cele-
bridades.

De acordo com relatório divul-
gado ontem pela OMS, o número
de novos casos no continente,
que começou a subir na virada de
julho, saltou 21% na última sema-
na, embora o número absoluto
esteja em patamar muito inferior

ao do auge da pandemia.
Internações hospitalares e

mortes continuam sob controle,
mas Kluge diz que essa aparente
bonança pode ser uma ilusão.

"Já estivemos aqui antes. No
verão passado, os casos começa-
ram a crescer entre os mais jovens
e deles passaram aos mais velhos,
levando a uma devastadora perda
de vidas no outono e no inverno.
Não podemos cometer esse erro
novamente", afirmou.

O acesso a vacinas é uma di-
ferença fundamental entre 2020
e 2021, mas a porcentagem de
europeus completamente imu-
nizados ainda está longe de ofe-
recer segurança: na média, só
20% tomou todas as doses reco-
mendadas.

"Vimos algumas evidências de
escape imunológico, especial-
mente após apenas uma dose da
vacina. Nossa avaliação é que isso
representa um risco significativo
em termos de transmissão na co-
munidade", disse a responsável
por emergências da OMS-Euro-
pa, Katy Smallwood.

A atual situação do Reino Uni-
do mostra que não é exagero. Na-
ção europeia mais avançada na
vacinação, o país já deu as duas
doses a quase 70% de seus adul-
tos. Ainda assim, tanto o número
de casos quanto o de mortes está
em alta desde que o governo co-
meçou a retirar restrições anti-
pandemia.

Nas últimas quatro semanas,
os diagnósticos semanais triplica-
ram entre os britânicos, e os óbi-
tos mais que dobraram. O Reino
Unido foi o vice-líder mundial nos
novos casos semanais, com quase
300 mil e uma alta de 41%, bem
perto da Indonésia, que passa por
uma crise sanitária.

Apesar disso, o governo man-
teve o "Dia da Liberdade" nesta
segunda, permitindo a reabertura
praticamente total, inclusive de
casas noturnas.

Na última semana, conselhei-
ros científicos alertaram o primei-

ro-ministro britânico, Boris John-
son, para o risco de que o NHS
(sistema público de saúde) fique
sobrecarregado até o final de
agosto.

Nos cálculos dos cientistas, o
ritmo atual da pandemia pode
passar de cerca de 800 hospitali-
zações por dia a até 2.000 no final
do próximo mês, com até 200
mortes diárias.

Enquanto o Reino Unido avan-
ça com sua reabertura, Grécia,
Portugal, Espanha e França co-
meçam a reimpor restrições.

O caso mais gritante é o da
Holanda, onde o número de no-
vos casos diários se multiplicou
por sete. No último sábado, o
governo reimpôs um toque de
recolher para coffee-shops e ba-
res e proibiu o funcionamento
de casas noturnas.

Boa parte de Portugal e a re-
gião espanhola da Catalunha
também adotaram limites de ho-
rário para restringir a circulação
noturna.

O uso obrigatório de másca-
ras e toques de recolher foram
adotados no sudoeste francês e
na Córsega, e o presidente Em-
manuel Macron anunciou que
seria obrigatório apresentar um
certificado de vacinação com-
pleta para frequentar restauran-
tes, cafés, cinemas, teatros e
shoppings, além de transporte
coletivo.

As novas regras provocaram
uma disparada nas reservas para
aplicação de vacina, mas também
uma onda de protestos nas ruas, e
o governo pode ser forçado a re-
duzir multas e flexibilizar algumas
limitações.

Mesmo na Alemanha, onde a
pandemia está em ritmo muito
mais lento, o Ministério da Saúde
manteve a proibição de reuniões
de mais de 10 pessoas para os não
totalmente imunizados. O gover-
no também afirmou que o levan-
tamento de restrições em nível
nacional dependerá do avanço na
vacinação.
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Subordinação é possível sem caracterizar vínculo
de emprego.

O TST negou há alguns dias o reconhecimento de
vínculo empregatício, pleiteado em reclamação tra-
balhista por um corretor de imóveis, que alegou que
sempre foi profissional exclusivo de determinado gru-
po econômico, onde somente podia efetuar vendas
permitidas pela empresa mediante o contrato de par-
ceria com as construtoras e imóveis
cadastrados (acórdão RR 181500-25.2013.5.17.0008).
A empresa alegou que ele era autônomo, e poderia ter
feito outras parcerias.

Trata-se de tema polêmico, pois tanto o juiz de pi-
so como o TRT local reconheceram a existência do
vínculo, mas o TST reformou a decisão, fundamen-
tando-se no fato de que uma coisa é subordinação
jurídica, outra é subordinação estrutural.  Para os
ministros, o fato de as empresas estabelecerem dire-
trizes ao prestador de serviços e aferirem resultados
não implica a existência de subordinação jurídica.
Segundo o relator “a relação de emprego estará pre-
sente quando comprovada a não eventualidade dos
serviços prestados, a pessoalidade do trabalhador
contratado, a subordinação jurídica e a onerosidade.
Ausente um desses requisitos, não há vínculo de em-
prego, e, sim, relação de trabalho".

Consta do voto, ainda, que o fato de as imobiliá-
rias estabelecerem diretrizes e cobrarem resultados
não caracteriza a subordinação jurídica. "Todo tra-
balhador se submete, de alguma forma, à dinâmica
empresarial de quem contrata seus serviços, pois a
empresa é a beneficiária final dos serviços prestados.
Assim, ela pode perfeitamente supervisionar e deter-
minar a forma de execução das atividades".

O ministro ressaltou que, para a configuração da
subordinação jurídica, é necessária a presença de
todos os elementos que compõem o poder hierár-
quico do empregador: os poderes diretivos, fiscali-
zatório, regulamentar e disciplinar. "Sem a conver-
gência concreta de todos esses elementos, não há su-
bordinação jurídica e, por conseguinte, relação de
emprego”.

O conceito de subordinação não é tão elástico co-
mo pretendem setores da Justiça do Trabalho, já que
é possível contratar serviços e exigir que o prestador
siga diretrizes inerentes à qualquer relação bilateral ,
bem como estipular pagamento regular, estabelecer
horários, pessoalidade, resultados, sem que haja ne-
cessariamente vínculo de emprego.

E isso até nas contratações mais corriqueiras, co-
mo quando se avença com um pedreiro uma refor-
ma na casa; evidente que irá ser necessário impor
disciplina, ordens, horários, tempo que demandará
o trabalho, pagamentos que podem ser regulares etc.
Igualmente, se uma empresa o contrata para refor-
mas em sua sede, fará as mesmas exigências.

É o que ocorre comumente em reformas em edifi-
cações, sendo razoável se exigir prazos, especifica-
ções técnicas, horários e pagamento mensal até o
fim do serviço. Sendo importante para nós que a re-
forma seja de qualidade, que termine o mais rápido
possível etc., temos aí, aparentemente, todos os ele-
mentos do vínculo, mas na verdade se trata da con-
tratação de autônomo, em geral desejado por ambas
as partes. E isto pode acontecer em uma fábrica ou
loja comercial. Também pode ocorrer na contrata-
ção de serviços de transporte, contratação de servi-
ços por aplicativo, ou outras atividades em que não
estarão presentes concomitantemente os elementos
formadores do contrato de trabalho: onerosidade,
não eventualidade, pessoalidade e subordinação.

Contudo, há que atentar que nem sempre a confi-
guração clássica do contrato de trabalho ou da pres-
tação de serviços sem vínculo de emprego estejam
bem delineadas, sendo certo, ainda, que para parte
da Justiça do Trabalho, a formação de contrato de
trabalho sequer depende da manifestação de vonta-
de das partes, bastando o reconhecimento objetivo
dos pressupostos da relação de emprego previstos
no artigo 3º. Da CLT.

Há no país, dentre tantas outras polêmicas, a dis-
cussão sobre a liberdade de contratar sem a tutela
estatal, e como em outros temas uma linha divisória
bem clara: os que acham que por haver desequilíbrio
entre os contratantes, a tutela judicial é indispensá-
vel, e aqueles que defendem a ampliação da capaci-
dade de contratação e composição de partes aptas a
fazê-lo.

Certamente, esses temas continuarão a ser debati-
dos e decididos na Justiça do Trabalho, independen-
temente de eventuais novas alterações legislativas, já
que aqui se trata de concepções conflitantes na pró-
pria sociedade sobre como deve se organizar e resol-
ver seus conflitos, ainda muito equilibradas e sem
que se vislumbre a hegemonia inequívoca das visões
em conflito.

Fabio Zinger Gonzalez
Do Maricato Advogados Associados
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