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Montadoras
seguirão com
paradas por
falta de chips

VEÍCULOS

O setor automotivo espera que
as paradas na produção causa-
das por escassez de insumos, em
especial semicondutores, prossi-
ga até o ano que vem. Luiz Carlos
Moraes, presidente da Anfavea
(associação das montadoras),
disse a jornalistas não ver solu-
ção definitiva para o problema
da dificuldade para obtenção de
semicondutores neste ano e que
a expectativa é de normalização
apenas no segundo trimestre de
2022. O problema é global e es-
trutural, resultante de uma maior
competição pela compra de
chips em momento de acelera-
ção da busca por eletrônicos. Na
segunda-feira passada, a Volks-
wagen iniciou uma paralisação
de 20 dias no turno matutino da
produção em São Bernardo do
Campo, no ABC . PÁGINA 2

Um estudo recente feito com dados de 61.164 moradores do estado
de São Paulo com idades entre 60 e 79 anos e que receberam o imuni-
zante AstraZeneca mostra que a vacina oferece alta proteção contra
casos sintomáticos, hospitalizações e mortes de Covid-19. A análise
foi feita entre os dias 17 de janeiro e 2 de julho, época de alta circula-
ção da variante gama (P.1). O estudo usou informações de indivíduos
com doença respiratória aguda e submetidos ao teste RT-PCR identi-

ficados nos bancos de dados de vigilância (e-SUS e Sivep-Gripe). A es-
timativa da efetividade da AstraZeneca foi feita comparando os gru-
pos vacinados e não vacinados com resultado positivo para Covid-19
versus os vacinados e não vacinados que tinham testes negativos. "A
principal mensagem desses resultados é o incremento que temos
com o esquema vacinal completo. É muito importante porque sai de
cerca de 62% para prevenção de óbito e vai para 94%. PÁGINA 4

Governo desbloqueia R$ 4,5 bilhões
ORÇAMENTO

O Ministério da Economia revisou as
contas deste ano e anunciou ontem o des-
bloqueio de R$ 4,5 bilhões de verbas dos
ministérios. Os recursos estavam travados
por conta do aperto no Orçamento. De
acordo com a pasta, há ainda um espaço
adicional de R$ 2,8 bilhões que poderão
ser usados para ampliar despesas de livre
manejo do governo, como é o caso dos in-
vestimentos. Diferentemente do que afir-
mou o presidente Jair Bolsonaro (foto) na
quarta-feira passada, a abertura de espaço
nas contas não foi motivada pela melhora
na arrecadação de tributos. Na verdade,
houve um recuo nas projeções de gastos,
o que deixa uma folga no teto -regra que
limita o crescimento das despesas do go-
verno à variação da inflação. "Como a ar-
recadação tem aumentando assustadora-
mente estou até preocupado positiva-
mente, óbvio né, a arrecadação subiu as-
sustadoramente, nós resolvemos descon-
tingenciar todos os recursos previstos no
Orçamento dos ministérios, todos", afir-
mou o presidente. No entanto, a liberação
das verbas apenas será possível porque o
Ministério da Economia reduziu as esti-
mativas de gastos como do programa Bol-
sa Família, com menos R$ 9,5 bilhões, fo-
lha salarial de servidores, em uma redu-
ção de R$ 3 bilhões, e despesas com o Fies
(financiamento estudantil), com um re-
cuo de R$ 1,8 bilhão. PÁGINA 2

COVID-19

PRESSÃO CONTRA LIRA

Duas doses da AstraZeneca têm
proteção de 93,6% contra mortes 

ALAN SANTOS/PR

Por voto impresso,
Braga Netto teria
ameaçado eleições 

Ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto (foto) fez coro com
o presidente Jair Bolsonaro e disse em nota ontem que existe no país
uma demanda por legitimidade e transparência nas eleições. Segundo
ele, mais uma vez levantando uma bandeira bolsonarista, a discussão
sobre o "voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso
é legítima". Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicada on-
tem afirma que o ministro teria mandado um recado por meio de um
interlocutor ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que,
sem a aprovação do voto impresso, não haveria eleições em 2022. Bra-
ga Netto negou. O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse que
as eleições de 2022 serão realizadas. PÁGINA 4

ABRASIL

TRT julga legal
demissão por
justa causa por
rejeitar vacina 

SÃO PAULO

A 13ª Turma do TRT (Tribu-
nal Regional do Trabalho) de
São Paulo confirmou sentença
da primeira instância e mante-
ve a demissão por justa causa
de uma auxiliar de limpeza que
não quis se vacinar contra a Co-
vid-19. A decisão confirma ten-
dência da Justiça trabalhista de
que assegurar o direito da cole-
tividade à imunização acima da
opinião particular do trabalha-
dor. A auxiliar era funcionária
de um hospital em São Caetano
do Sul (ABC) e foi demitida em
fevereiro após se recusar, por
duas vezes, a se vacinar. Ela en-
trou na Justiça para receber as
verbas rescisórias: o aviso pré-
vio, o 13° salário proporcional e
a multa rescisória de 40% do
FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço). PÁGINA 4
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Domingo
dos idosos e

dos avós

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/06) 4,25%
Poupança 3
(23/7) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,60% (jun.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,26 até o dia 22/jul
OURO
BM&F/grama R$ 299,90
EURO Comercial 
Compra: 6,1338 Venda: 6,1345

EURO turismo 
Compra: 6,1966 Venda: 6,3766
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1972 Venda: 5,1978
DÓLAR comercial
Compra: 5,2117 Venda: 5,2123
DÓLAR turismo
Compra: 5,2241 Venda: 5,4041

LOCAWEB ON NM 27.85 +5.49 +1.45

MARFRIG ON NM 20.13 +3.34 +0.65

COSAN ON NM 27.20 +3.19 +0.84

LOCALIZA ON NM 68.30 +2.23 +1.49

HYPERA ON NM 35.30 +2.29 +0.79

BANCO INTER UNT N2 82.79 −2.49 −2.11

P.ACUCAR-CBDON NM 35.16 −1.95 0.70

AMERICANAS ON NM 57.50 −0.61 −0.35

AZUL PN N2 40.20 −1.33 −0.54

BRASIL ON NM 31.95 −1.48 −0.48

VALE ON NM 114.70 +0.26 +0.30

PETROBRAS PN N2 26.90 −0.22 −0.06

BRADESCO PN N1 24.20 −0.78 −0.19

B3 ON NM 16.50 +0.92 +0.15

ITAUUNIBANCOPN N1 29.10 −1.02 −0.30

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.823,35 +0,07

NASDAQ Composite 14.684,596 +0,36

Euro STOXX 50 4.057,97 +0,78

CAC 40 6.481,59 +0,26

FTSE 100 6.968,3 -0,43

DAX 15.514,54 +0,60

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,17% / 126.146,66 / 217,41 / Volume: 21.914.107.307 / Quantidade: 2.882.181
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Bovespa sobe 0,17% 
e marca terceiro dia
consecutivo de alta

Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou a
sessão de ontem com alta de
0,17%, aos 126.146 pontos. O
movimento reflete um dia de
baixa volatilidade e veio na es-
teira dos mercados internacio-
nais, que ainda refletem um
maior otimismo em relação à
recuperação econômica e
diante dos balanços corporati-
vos robustos.

Foi a terceira alta consecu-
tiva do Ibovespa (Índice Bo-
vespa), principal índice acio-
nário, o que continua a dar fô-
lego às expectativas do merca-
do de que a Bovespa ruma pa-
ra um topo intermediário de
128 mil pontos.

Análise gráfica do Itaú BBA

afirma que ultrapassar os
128.100 pontos seria importan-
te para o Ibovespa ter um fôlego
nos próximos dias, mas que so-
mente acima de 129.900 pontos
é que ele teria força na retoma-
da do movimento de alta. 

Além disso, o Banco Central
Europeu também manteve o
juro no patamar de 0% ontem. 

No exterior, os índices ame-
ricanos Dow Jones, S&P 500 e
Nasdaq encerraram o pregão
com ganhos de 0,07%, 0,2% e
0,36%, respectivamente.

O dólar, por sua vez, encer-
rou com alta de 0,38%, cotado
em R$ 5,211, após ter oscilado
bastante ao longo do pregão,
refletindo ambos os mercados
doméstico e externo.

Sexta-feira, 23 de julho de 2021

ORÇAMENTO

Governo desbloqueia R$ 4,5
bi em verbas dos ministérios
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

O
Ministério da Econo-
mia revisou as contas
deste ano e anunciou

ontem o desbloqueio de R$ 4,5
bilhões de verbas dos ministé-
rios. Os recursos estavam trava-
dos por conta do aperto no Or-
çamento.

De acordo com a pasta, há
ainda um espaço adicional de
R$ 2,8 bilhões que poderão ser
usados para ampliar despesas
de livre manejo do governo, co-
mo é o caso dos investimentos.

Diferentemente do que afir-
mou o presidente Jair Bolsonaro
na quarta-feira passada, a aber-
tura de espaço nas contas não
foi motivada pela melhora na ar-

recadação de tributos. Na verda-
de, houve um recuo nas proje-
ções de gastos, o que deixa uma
folga no teto -regra que limita o
crescimento das despesas do
governo à variação da inflação.

"Como a arrecadação tem au-
mentando assustadoramente
estou até preocupado positiva-
mente, óbvio né, a arrecadação
subiu assustadoramente, nós
resolvemos descontingenciar
todos os recursos previstos no
Orçamento dos ministérios, to-
dos", afirmou o presidente.

No entanto, a liberação das
verbas apenas será possível por-
que o Ministério da Economia
reduziu as estimativas de gastos
como do programa Bolsa Famí-
lia, com menos R$ 9,5 bilhões,

folha salarial de servidores, em
uma redução de R$ 3 bilhões, e
despesas com o Fies (financia-
mento estudantil), com um re-
cuo de R$ 1,8 bilhão.

Também foram revistas as
contas de incentivos tributários
(menos R$ 905 milhões), benefí-
cios previdenciários do INSS
(menos R$ 891 milhões) e subsí-
dios aos fundos constitucionais
(menos R$ 546 milhões).

Parte do alívio nas contas é
explicada pelos gastos emergen-
ciais do governo para o enfren-
tamento da pandemia, que são
liberados sem impactar as re-
gras fiscais. Até o momento, fo-
ram R$ 124,9 bilhões autoriza-
dos em despesas desse tipo.

Com a liberação do auxílio

emergencial, por exemplo, o
Executivo deixa de fazer boa par-
te do gasto que estava previsto
para o Bolsa Família neste ano.

Em abril, ao sancionar o Or-
çamento deste ano, o presidente
Jair Bolsonaro bloqueou R$ 9,3
bilhões dos ministérios. O obje-
tivo era evitar um rompimento
do teto de gastos.

Esse bloqueio poderia ser re-
vertido ao longo do ano caso o
governo encontrasse margem
no teto.

O Executivo já havia feito ou-
tros desbloqueios após consta-
tar uma abertura de espaço no
Orçamento. O anúncio desta
quinta faz a liberação final de
todas as verbas que estavam
travadas.

MERCADOS

Financiamentos de imóveis com
recursos da poupança batem recorde 
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

Os financiamentos imobiliá-
rios com recursos do SBPE (Sis-
tema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo) mais do que do-
braram no primeiro semestre
deste ano. Na comparação com
o período de janeiro a junho de

2020, os R$ 97,05 bilhões conce-
didos em 2021 representam alta
de 123,9%.

Os dados foram divulgados
ontem pela Abecip (Associação
Brasileira das Entidades de Cré-
dito Imobiliário e Poupança).

O volume de recursos em-
prestados em junho, de R$ 19,66

bilhões, é um novo recorde no-
minal mensal registrado na série
histórica iniciada em 1994. Em
relação ao que foi financiado em
junho do ano passado, a alta é
de 112,1%.

O valor responde por um au-
mento de 47,4% em relação ao
registrado em fevereiro e uma

alta de 172,7% comparado a
igual mês do ano passado.

Segundo Cristiane Portella,
presidente da associação, a ex-
pectativa é que as concessões
com recursos do SBPE somem
R$ 195 bilhões até o final deste
ano –um aumento de 57% em
relação ao observado em 2020.

SBPE

Montadoras seguirão com paradas por
falta de chips até 2o trimestre de 2022
FILIPE OLIVEIRA/FOLHAPRESS

O setor automotivo espera
que as paradas na produção
causadas por escassez de insu-
mos, em especial semiconduto-
res, prossiga até o ano que vem.

Luiz Carlos Moraes, presi-
dente da Anfavea (associação
das montadoras), disse a jorna-
listas não ver solução definitiva
para o problema da dificuldade
para obtenção de semiconduto-
res neste ano e que a expectativa
é de normalização apenas no se-
gundo trimestre de 2022.

O problema é global e estru-
tural, resultante de uma maior
competição pela compra de
chips em momento de acelera-
ção da busca por eletrônicos.

Na segunda-feira passada, a
Volkswagen iniciou uma parali-

sação de 20 dias no turno matuti-
no da produção em São Bernar-
do do Campo, no ABC paulista.

A montadora também man-
tém parte dos trabalhadores em
férias coletivas na cidade de
Taubaté (SP), onde produz os
modelos Gol e Voyage. A medi-
da, que terminaria na última
sexta-feira, foi prorrogada por
mais dez dias para parte dos
funcionários.

Outras empresas enfrentam o
problema. Em Gravataí (RS), a
fábrica da GM está sem produzir
em seu terceiro turno desde mar-
ço do ano passado, segundo Val-
cir Ascari, presidente do sindica-
to dos metalúrgicos da cidade.

Os trabalhadores dos outros
dois turnos estão afastados des-
de abril, segundo o dirigente. O
trabalho deveria ser retomado

em julho, mas a volta foi adiada
para a segunda quinzena de
agosto. A montadora não co-
menta.

A unidade da empresa fabri-
ca os modelos Onix e Prisma.

A escassez de suprimentos
também vem impactando nos
últimos meses a fabricação pela
Hyundai dos veículos da família
HB20 e Creta na cidade de Pira-
cicaba (SP). Como a GM, a mon-
tadora também não comenta.

Segundo o Sindicato dos Me-
talúrgicos de Piracicaba, os três
turnos de trabalho na fábrica da
montadora foram interrompi-
dos por dez dias em julho. A ati-
vidade foi retomada para todos
os períodos de trabalho na últi-
ma segunda. Mercedes-Benz
disse à reportagem que o forne-
cimento de matérias-primas se-

gue sendo um grande desafio
para todas as fabricantes desde
2020. Os maiores desafios são
em relação à entrega de compo-
nentes eletrônicos, como semi-
condutores e chips, e também
de alguns produtos de origem
química, metálica e polimérica.

A companhia afirma que as fé-
rias coletivas para grupos alter-
nados, que consideraram ques-
tões sanitárias, foram encerradas
em maio e não há previsão de re-
petição da medida. A empresa
trabalha em três turnos em São
Bernardo do Campo (SP) e dois
turnos em Juiz de Fora (MG).

A Nissan realizou paralisações
em cinco dias durante o mês de
junho, em datas não consecuti-
vas. Não há previsão de novas
paradas neste mês na fábrica da
empresa, em Resende (RJ).

VEÍCULOS

Secretário: Bolsa Família perto 
de R$ 300 limitaria investimentos

FRIO CALCULISTA

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

A folga do teto de gastos pre-
vista para o Orçamento do pró-
ximo ano permitirá elevar o be-
nefício médio do Bolsa Família
para perto de R$ 300, disse on-
tem o secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-

mia, Bruno Funchal. Essa des-
pesa, no entanto, comprimiria
investimentos para 2022.

Por causa da inflação acumu-
lada de 8,35% entre julho de 2020
e julho deste ano, o teto federal
de gastos subirá de R$ 1,486 tri-
lhão em 2021 para R$ 1,61 trilhão
em 2022, diferença de R$ 124 bi-

lhões. Isso ocorre porque, até
2026, o teto será corrigido pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com o secretário
especial de Fazenda, o Orça-
mento do próximo ano terá uma
folga de R$ 25 bilhões a R$ 30 bi-
lhões para o cumprimento da

regra do teto. Isso deverá ocor-
rer mesmo que todas as despe-
sas obrigatórias cresçam dentro
do previsto em 2022. Mesmo as-
sim, Funchal diz que a elevação
do valor médio do Bolsa Família
retiraria espaço para os investi-
mentos, caso o valor médio fi-
que em R$ 300.

Produção de aço bruto
do Brasil cresce 24%
no primeiro semestre

IABR

ALANA GANDRA/ABRASIL 

A produção brasileira de
aço bruto cresceu 24% no pri-
meiro semestre deste ano, em
comparação a igual período do
ano passado, atingindo 18,1
milhões de toneladas. As ven-
das internas (12,09 milhões de
toneladas) subiram 43,9% e o
consumo aparente (14,03 mi-
lhões de toneladas), 48,9%. Os
dados foram divulgados on-
tem pelo presidente executivo
do Instituto Aço Brasil (IABr),
Marco Polo de Mello Lopes.

O balanço revela, porém,
que as exportações tiveram re-
tração em quantidade (-
13,7%), com total de 5,2 mi-
lhões de toneladas, e aumento
de 28,3% em valor (US$ 3,8 bi-
lhões) em relação ao mesmo
período de 2020. Lopes disse
que o consumo de aço e o de-
senvolvimento econômico
“andam juntos e são indisso-
ciáveis” e que o produto é um
indicador antecedente e deve
influenciar no crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços pro-
duzidos no país).

As importações evoluíram
140,6% no acumulado janei-
ro/junho em quantum, so-
mando 2,5 milhões de tonela-
das, e 105,6% em valor, com
US$ 2,3 bilhões no período
analisado. 

Lopes destacou que, no pri-
meiro semestre, em relação às
médias anuais de 2018, 2019 e
2020, as vendas internas cres-
ceram 28,9%, 28,7% e 24,4%,
respectivamente, enquanto as
exportações caíram, na mesma
comparação, 61%, 54,4% e
33,7%. Segundo Lopes, isso
comprova que não correspon-
de à realidade a argumentação
de que o setor aumentou expo-
nencialmente a exportação.  

Para ele, a alíquota do Im-
posto de Importação não de-
ve ser reduzida diante das
ameaças ao Brasil no setor si-
derúrgico, “por conta do bru-
tal excedente da capacidade
instalada no mundo, que
atingiu, no ano passado, 562
milhões de toneladas”. A seu
ver, isso abre oportunidade
para “práticas predatórias,
escaladas protecionistas e
preços aviltados”.

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

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
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‘Governo ditador’ dos
EUA impõe novas
sanções contra Cuba

PRESSÃO POLÍTICA

Na primeira ação concreta
do presidente Joe Biden para
colocar pressão sobre Cuba
desde o início da nova onda de
protestos na ilha, o governo
americano anunciou ontem
uma nova rodada de sanções
contra o regime comunista.

"Este é apenas o começo; os
EUA continuarão a punir os
responsáveis pela opressão do
povo cubano", disse o demo-
crata, pouco após o anúncio
das medidas.

De acordo com o site do De-
partamento do Tesouro, as san-
ções foram impostas contra o
general Alvaro Lopez Miera,
ministro das Forças Armadas
Revolucionárias, e uma unida-
de de segurança do Ministério
do Interior por violações de di-
reitos humanos durante a re-
pressão às manifestações, as
maiores registradas em Cuba
em décadas.

Os efeitos imediatos da me-
dida ainda não estão claros,
mas a expectativa é de que con-
sistam em congelamento de
bens em território americano,
bem como a proibição de via-
gens aos EUA. Esse tipo de ação
tem um efeito mais simbólico
que prático, com o intuito de
denunciar e expor alvos da polí-
tica externa de Washington.

O ministro das Relações Ex-
teriores de Cuba, Bruno Rodrí-
guez, criticou as novas sanções
em uma rede social. "(O gover-
no dos EUA) deveria aplicar a si
mesmo a Lei Magnitsky pelos
atos de repressão cotidiana e
brutalidade policial", disse o
chanceler, referindo-se à lei
americana que impõe sanções
aos cidadãos de todo o mundo
que cometerem abusos de di-
reitos humanos e atos de cor-
rupção.

Rodríguez alegou também
que o Departamento de Estado
americano está pressionando
países europeus e latino-ameri-
canos a condenarem o regime
cubano. Enfatizou o nome do
presidente brasileiro: "Descara-
damente, Jair Bolsonaro está
oferecendo apoio."

Joe Biden havia prometido,
na campanha presidencial de
2020, reverter algumas das polí-
ticas anti-Cuba do governo Do-
nald Trump, mas o anúncio de
ontem sugere pouco apetite pa-
ra retomar a aproximação, que
havia sido ensaiada na era Ba-
rack Obama.

Por outro lado, políticos
americanos disseram à agência
de notícias Reuters que o gover-
no também busca maneiras de
aliviar o sufoco cubano e ao
mesmo tempo manter o regime
comunista sob pressão. Cuba
está sob embargo comercial e
econômico dos EUA há seis dé-
cadas, medida hoje sustentada
pelo lobby doméstico de cuba-
nos exilados nos EUA, mas que
não tem grande apoio da comu-
nidade internacional.

Em entrevista ao jornal ame-
ricano The Washington Post,

um oficial sênior da Casa Bran-
ca disse, sob anonimato, que
reunir um pacote de evidências
que comprovem abusos das au-
toridades cubanas é um traba-
lho que poderia levar semanas.
Em vez disso, Biden teria feito
com que os departamentos de
Estado e do Tesouro "abando-
nassem tudo o que estavam fa-
zendo" para dar prioridade às
novas sanções.

Na terça-feira passada, a Ca-
sa Branca havia dito que o go-
verno Biden formaria um grupo
de trabalho para revisar a políti-
ca de envio de remessas de di-
nheiro para a ilha. O objetivo se-
ria determinar uma maneira de
cubano-americanos manda-
rem dinheiro para suas famílias
e ao mesmo tempo garantir que
esses fundos não caiam na mão
do regime liderado por MIguel
Díaz-Canel.

Os EUA também trabalham
com o setor privado e com o
Congresso para buscar manei-
ras de tornar a internet mais
acessível em território cubano,
disse o porta-voz do Departa-
mento de Estado dos EUA, ao
pedir que as autoridades da ilha
restabeleçam completamente a
internet, que havia sido cortada
após os protestos.

O regime cubano acusa os
manifestantes de serem finan-
ciados pelos americanos e
convocou, no último sábado,
uma multidão de apoiadores
às ruas de Havana para reafir-
mar os ideais da Revolução
Cubana e reiterar as críticas a
Washington.

Enquanto isso, grupos resi-
dentes nos EUA e contrários ao
embargo americano organiza-
ram uma campanha de finan-
ciamento e anunciaram na
quarta-feira passada a doação
de 6 milhões de seringas para
ajudar na campanha de vacina-
ção contra a Covid em Cuba.
Dois milhões já teriam sido en-
tregues no porto de Mariel.

A ação foi coordenada pela
Global Health Partners, organi-
zação que há décadas envia su-
primentos médicos à ilha, e ar-
recadou US$ 500 mil (R$ 2,6 mi-
lhões) para a compra das serin-
gas. O regime cubano alega,
desde o início da crise sanitária,
dificuldade para adquirir insu-
mos em razão do embargo
americano.

À agência France-Presse,
Medea Benjamin, cofundadora
do grupo feminista Codepink,
um dos que participaram da
campanha, disse que, ainda
que o embargo não impeça o
envio de ajuda humanitária, ele
torna o processo para isso "de-
morado e difícil".

"É muito difícil encontrar
uma empresa disposta a ven-
der, ainda que seja legal. Elas
têm medo, e o mesmo acontece
com as companhias navais,
sempre aterrorizadas pelo go-
verno dos EUA e pela represália
dos cubano-americanos de di-
reita", afirmou.

ESTUDO

Vacinação em massa na Maré
intensificará projeto na região
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

O
estudo da Fundação
Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) para vacinação

em massa de pessoas entre 18 e
34 anos com a vacina AstraZe-
neca e testagem em grande es-
cala da população do conjunto
de favelas da Maré, que será fei-
to de 29 de julho a 1º de agosto, é
um desdobramento de diversas
ações de mobilização social im-
plementadas na comunidade
desde junho do ano passado pe-
lo projeto Conexão Saúde-De
Olho na Covid. 

O projeto, que é referência no
combate à pandemia em territó-
rios de favelas e oferece gratuita-
mente serviços de testagem, te-
lessaúde e apoio no isolamento
domiciliar a pessoas com a
doença, foi fundamental para o

avanço da pesquisa entre os mo-
radores da Maré.

Com a experiência Conexão
Saúde, que reúne a Fiocruz,
SAS Brasil, Redes da Maré, Da-
dos do Bem, Conselho Comuni-
tário de Manguinhos e União
Rio, foram realizados mais de
27 mil testes diagnósticos, entre
sorologia e PCR; 10,5 mil con-
sultas de telessaúde, acompa-
nhamento e apoio para o isola-
mento domiciliar de mais de
mil famílias com pessoas que
testaram positivo para covid-19
e ainda diversas ações de co-
municação territorial. 

“O estudo (de vacinação em
massa) vai tirar fotografias, mas
o acompanhamento das varian-
tes já está ocorrendo de algum
modo” e, no próximo mês, será
possível ter resultados, adiantou
o assessor de relações interinsti-
tucionais e médico sanitarista

da Fiocruz Valcler Rangel.
Para Rangel, a mobilização

de diversos parceiros, que se en-
volveram desde o início no pro-
jeto, permitiu integrar a atenção
básica de maneira sistêmica ao
enfrentamento da pandemia na
região. Segundo o médico, o im-
pacto foi sentido no controle da
pandemia com a redução de
61% da mortalidade nos primei-
ros 10 meses de implantação do
projeto. 

Tudo isso, agora, vai ser re-
forçado com a vacinação em
massa, o acompanhamento da
sua efetividade na proteção dos
moradores e a possibilidade de
intensificar a vigilância genômi-
ca no território.

A campanha usará a vacina
AstraZeneca, mas há pessoas na
Maré que foram vacinadas com
várias outras vacinas, ressaltou
Rangel. Ele disse que o projeto

vai olhar como, em uma popula-
ção totalmente vacinada, sobre-
tudo na faixa acima de 18 anos, é
a proteção direta das vacinas e
observar, inclusive, pessoas me-
nores de 18 anos.

O estudo de vacinação em
massa, que tem apoio da orga-
nização não governamental
(ONG) Redes da Maré e da Se-
cretaria Municipal de Saúde,
pretende ser mais que um le-
vantamento da efetividade di-
reta do imunizante na proteção
contra o vírus. Rangel citou,
entre os objetivos da pesquisa,
o monitoramento de eventos
adversos, principalmente os
casos mais graves; a observa-
ção de casos gerados por va-
riantes, em especial a delta; e o
acompanhamento da dinâmica
da pandemia a partir da vaci-
nação completa da população
da região.

Embaixador exige que
Brasil apresente plano

PROMESSAS AMBIENTAIS

Em seus últimos dias no
cargo, o embaixador dos Esta-
dos Unidos no Brasil,  Todd
Chapman, defendeu ontem
que o governo do Brasil apre-
sente nos próximos meses –
antes da reunião global sobre
clima– um plano detalhado so-
bre como o país pretende atin-
gir os compromissos ambien-
tais assumidos recentemente
pelo presidente Jair Bolsonaro.

"Este é o momento (do Bra-
sil) de não ser o vilão e ser o he-
rói (da agenda ambiental). Es-
te é o momento", declarou.

Na cúpula do clima liderada
pelo presidente americano,
Joe Biden, Bolsonaro prome-
teu alcançar a neutralidade cli-
mática até 2050 e acabar com o

desmatamento ilegal até 2030.
"Esses compromissos são

importantes, agora temos que
ver como fazer. Eu acho que
essa é a nova oportunidade de
o governo mostrar o plano de
como vai chegar a isso. O go-
verno (brasileiro) mostrar exa-
tamente como vai fazer. Os ou-
tros países vão apoiar e aju-
dar", disse Chapman, em con-
versa com jornalistas na resi-
dência oficial da embaixada,
em Brasília.

No Brasil desde abril de
2020, Chapman anunciou sua
aposentadoria em 10 de junho,
abrindo espaço para que Bi-
den defina o novo chefe da
missão em Brasília. Ele deixa o
país no fim de semana.
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Forças Armadas têm que decidir se estão
com Bolsonaro ou com a democracia 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS) 

O diretor-executivo na
Sciences Po, de Paris, Gaspard
Estrada afirmou em artigo pu-
blicado ontem no jornal The
New York Times que o Brasil
vive uma acelerada degradação
institucional sob o governo Jair
Bolsonaro -e que esse proces-
so, muitas vezes, conta com a
chancela das Forças Armadas.

"O presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro, está estimulando
uma ruptura institucional na
segunda maior democracia do
continente americano, de ma-
neira semelhante a  Donald
Trump nos Estados Unidos",
diz Estrada.

"E o problema é que no Bra-
sil, diferentemente dos Esta-
dos Unidos, os escalões supe-
riores das Forças Armadas têm

tido um papel central  nesse
objetivo, muitas vezes respal-
dando o ataque autoritário do
capitão reformado", segue o
art igo,  publicado em espa-
nhol.

O cientista político afirma
que, embora o governo Bolso-
naro tenha cruzado muitas "li-
nhas vermelhas" anteriormen-
te, neste momento o país se en-
contra diante do "inaceitável".

NYT

Bolsonaro diz que ‘meia duzia’ 
conta voto de forma secreta no TSE

Em mais uma tentativa de de-
sacreditar o sistema eleitoral
brasileiro, o presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem que não po-
de admitir que "meia dúzia (de)
pessoas, de forma secreta" con-
tabilizem os votos no TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral).

 "Eu não estou acusando servi-
dores do TSE. Eu não posso ad-

mitir que meia dúzia de pessoas
tenham a chave criptográfica de
tudo, e essa meia dúzia pessoas,
de forma secreta, conte os votos
numa sala lá do TSE. Isso não é
admissível", disse Bolsonaro em
entrevista à rádio Banda B, de
Curitiba.

"A própria Constituição fala
em contagem pública dos votos.

O que que nós queremos? Olha o
que que eu estou querendo. Es-
tou querendo transparência. Na-
da mais além disso. 

Não podemos terminar as
eleições de 2022 e o povo aí ficar
na dúvida. 'Será que este cara ga-
nhou? Será que o processo foi
limpo, foi transparente?'", afir-
mou o presidente.

Por voto impresso, Braga Netto 
teria ameaçado eleições de 2022

Ministro da Defesa, o general
Walter Braga Netto fez coro com
o presidente Jair Bolsonaro e
disse em nota ontem que existe
no país uma demanda por legi-
timidade e transparência nas
eleições.

Segundo ele, mais uma vez
levantando uma bandeira bol-
sonarista, a discussão sobre o
"voto eletrônico auditável por
meio de comprovante impresso
é legítima".

Reportagem do jornal O Es-
tado de S. Paulo publicada on-
tem afirma que o ministro teria
mandado um recado por meio
de um interlocutor ao presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), de que, sem a aprovação do
voto impresso, não haveria elei-
ções em 2022.

Braga Netto negou. O vice-
presidente Hamilton Mourão
(PRTB) disse que as eleições de
2022 serão realizadas indepen-

dentemente da aprovação ou
não da proposta do voto im-
presso.

"É lógico que vai ter eleição.
Quem é que vai proibir eleição
no Brasil? Por favor, gente. Nós
não somos república de bana-
na", disse.

Ministros do Supremo arti-
cularam com 11 partidos um
movimento contra a mudança
na urna eletrônica e botaram
em xeque a maioria que Bolso-
naro tinha em relação ao tema
na Câmara.

Nas últimas semanas, Bolso-
naro provocou uma crise insti-
tucional ao afirmar que as elei-
ções de 2022 podem não ocor-
rer caso não seja adotada uma
modalidade de voto confiável -
na visão dele, o impresso.

Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo na semana passada,
em meio a essa crise, Braga Net-
to virou o "provocador-chefe da

República", na opinião de mi-
nistros do Supremo e mesmo de
alguns de seus subordinados na
cúpula militar.

Na visão dessas autoridades,
o general tem sido tão bolsona-
rista quanto o chefe, estimulan-
do o clima de conflito institu-
cional que o próprio presidente
tentou abafar após ter sido ad-
moestado pelos chefes do Con-
gresso, senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), e do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso.

Isso tem incomodado di-
versos oficiais-generais. Inte-
grantes da cúpula do Exército
e da Marinha afirmaram que a
polêmica nota em resposta ao
s e n a d o r  O m a r  A z i z  ( P S D -
A M ) ,  p r e s i d e n t e  d a  C P I  d a
Covid que falara sobre o "lado
podre" das Forças Armadas,
foi uma imposição de Braga
Netto aos comandantes mili-
tares.

PRESSÃO CONTRA LIRA

TRT considera
legal demissão
por justa causa
por recusa à
vacina da Covid
ANA PAULA
BRANCO/FOLHAPRESS

A 13ª Turma do TRT (Tri-
bunal Regional do Trabalho)
de São Paulo confirmou sen-
tença da primeira instância e
manteve a demissão por justa
causa de uma auxiliar de lim-
peza que não quis se vacinar
contra a Covid-19. A decisão
confirma tendência da Justiça
trabalhista de que assegurar o
direito da coletividade à imu-
nização acima da opinião
particular do trabalhador.

A auxiliar era funcionária
de um hospital em São Caeta-
no do Sul (ABC) e foi demiti-
da em fevereiro após se recu-
sar, por duas vezes, a se vaci-
nar. Ela entrou na Justiça para
receber as verbas rescisórias:
o aviso prévio, o 13° salário
proporcional e a multa resci-
sória de 40% do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Ser-
viço). Com a demissão por
justa causa, a trabalhadora
também não poderá receber
o seguro-desemprego.

Na ação judicial, a traba-
lhadora alegou que o hospital
não fez campanha nem reu-
niões para informar sobre a
necessidade de tomar a vaci-
na, além de não ter instaura-
do processo administrativo
para apurar a suposta falta
grave cometida. Para a auxi-
liar de limpeza, o ato do em-
pregador de forçar a vacina-
ção fere a sua honra e a digni-
dade humana.

O hospital afirmou ter fei-
to campanhas sobre a impor-
tância da vacinação e apre-
sentou a advertência assina-
da pela trabalhadora por re-
cusar a vacina.

Para o TRT, sem se imuni-
zar, a auxiliar colocaria em
risco a saúde de colegas de
trabalho e dos pacientes do
hospital. Por unanimidade, os
desembargadores entende-
ram que o interesse particular
da trabalhadora não poderia
prevalecer sobre o coletivo.

A trabalhadora pode re-
correr ao TST (Tribunal Su-
perior do Trabalho).

Em dezembro de 2020, o
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) determinou que a vaci-
na contra o coronavírus é ob-
rigatória e que o Estado pode
impor restrições àqueles que
recusam a imunização.

Em fevereiro deste ano, o
Ministério Público do Traba-
lho, em guia técnico sobre a
vacinação de Covid-19,
orientou o afastamento do
trabalhador que recusa a
imunização e considera falta
grave a recusa injustificada
em não se vacinar.

Para Mourival Boaventura
Ribeiro, advogado especiali-
zado na área trabalhista, fica
claro a tendência a ser segui-
da pelos tribunais do traba-
lho de que nenhuma posição
particular, convicção religio-
sa, filosófica ou política ou te-
mor subjetivo do empregado
pode prevalecer sobre o di-
reito da coletividade de obter
a imunização conferida pela
vacina, prevista em progra-
ma nacional de vacinação.

"A decisão do tribunal
considerou que a vacinação
em massa da população con-
tra a COVID-19 se constitui
como medida emergencial
que vem sendo adotada pelas
autoridades de saúde pública
de todo o mundo, no claro in-
tuito de proteger a população
em geral, evitar a propagação
de novas variantes, bem co-
mo reduzir o contágio, dimi-
nuir as internações e óbitos e
possibilitar o retorno da so-
ciedade para as suas ativida-
des", afirma Ribeiro.

CORONAVÍRUS

Nota
TERREMOTO DE MAGNITUDE 6,8 ATINGE 
COSTA SUL DO PANAMÁ

Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a costa sul do Panamá
ontem, sem que as autoridades relatassem imediatamente
vítimas ou danos. O terremoto, que foi percebido em algumas
áreas da vizinha Costa Rica, teve seu epicentro 49 quilômetros
ao sul de Punta de Burica, no Panamá, a uma profundidade de
10 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados
Unidos (USGS), que inicialmente relatou uma magnitude de 7.
O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos
descartou um alerta de tsunami em vigor após o movimento.
Autoridades de Defesa Civil do Panamá disseram que estavam
monitorando a região, mas nenhum dano ou vítima havia sido
registrado até o momento.

Duas doses da vacina da
AstraZeneca têm proteção
de 93,6% contra mortes 
PATRÍCIA PASQUINI/FOLHAPRESS

U
m estudo recente feito
com dados de 61.164
moradores do estado

de São Paulo com idades entre 60
e 79 anos e que receberam o imu-
nizante AstraZeneca mostra que
a vacina oferece alta proteção
contra casos sintomáticos, hospi-
talizações e mortes de Covid-19.

A análise foi feita entre os
dias 17 de janeiro e 2 de julho,
época de alta circulação da va-
riante gama (P.1).

O estudo usou informações
de indivíduos com doença res-
piratória aguda e submetidos ao
teste RT-PCR identificados nos
bancos de dados de vigilância
(e-SUS e Sivep-Gripe). A estima-
tiva da efetividade da AstraZe-
neca foi feita comparando os
grupos vacinados e não vacina-
dos com resultado positivo para
Covid-19 versus os vacinados e
não vacinados que tinham tes-
tes negativos.

"A principal mensagem des-
ses resultados é o incremento
que temos com o esquema vaci-

nal completo. É muito impor-
tante porque sai de cerca de 62%
para prevenção de óbito e vai
para 94%. Reforça a ideia que é
necessário o esquema vacinal
completo para uma excelente
proteção", afirma o infectologis-
ta da Fiocruz, Julio Croda, que
também é professor da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso
do Sul e membro do Centro de
Contingência do Coronavírus
do estado de São Paulo. De acor-
do com a pesquisa, a eficácia da
vacina da AstraZeneca 28 dias
após a primeira dose é de 33,4%
contra casos sintomáticos,
55,1%, hospitalizações e 61,8%,
mortes.

Os percentuais tornam-se
bem mais robustos 14 dias após
a segunda dose: 77,9% contra
casos sintomáticos, 87,6%, inter-
nações e 93,6%, mortes.

Croda lembra, porém, que to-
das as vacinas aprovadas são
boas. "Todas protegem contra ca-
sos graves, hospitalizações e óbi-
tos e qualquer variante, mas não
existia esse dado para a gama. É o
primeiro estudo de efetividade

no Brasil para essa variante."

CORONAVAC 
Os pesquisadores também

apresentaram novos dados de um
estudo que avaliou a eficácia da
Coronavac, produzida no Brasil
pelo Instituto Butantan, diante da
alta circulação da variante gama.

O estudo foi feito de 17 de ja-
neiro a 29 de abril com 43.774
moradores no estado de São
Paulo acima de 70 anos e que re-
ceberam a Coronavac.

De acordo com os resultados,
14 dias após a aplicação de duas
doses a efetividade da vacina foi
de 41,6% contra casos sintomá-
ticos, de 59% contra hospitaliza-
ções e 71,4% contra mortes.

Na faixa etária entre 70 a 74
anos, a eficácia da Coronavac
contra casos sintomáticos é de
61,8%, de 80,1% contra hospita-
lizações e de 86% contra mortes.

No entanto, a proteção da
Coronavac cai na população
com 80 anos ou mais - 28% con-
tra casos assintomáticos, 43,4%
contra hospitalizações e 49,9%
contra mortes.

COVID-19

INVERNO: Sol com algumas nuvens e névoa 
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Domingo dos
idosos e
dos avós

Apartir deste ano de 2021, a Igreja passará a
celebrar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

no quarto domingo de julho. O anúncio foi feito
pelo Papa Francisco no Ângelus de 31 de janeiro.

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa
Sé, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos será ce-
lebrado todos os anos, sempre no quarto domin-
go de julho. De fato, a data fica perto da memória
litúrgica de São Joaquim e Sant’Ana, os avós de
Jesus, que acontece em 26 de julho e que, no Bra-
sil celebramos o dia dos avós.

O Santo Padre o Papa Francisco explicou que
o objetivo é promover o encontro entre as gera-
ções. Além disso, o Papa recordou que a velhice é
um presente: “O Espírito Santo ainda desperta
pensamentos e palavras de sabedoria nos idosos:
sua voz é preciosa porque canta os louvores de
Deus e conserva as raízes dos povos. Eles nos
lembram que a velhice é um presente e que os
avós são o elo entre as diferentes gerações, para
transmitir aos jovens a experiência da vida e da
fé” (https://pt.aleteia.org/2021/02/01/por-que-
o-papa-francisco-criou-o-dia-mundial-dos-
avos-e-dos-idosos/, último acesso em 14 de ju-
lho de 2021).

Francisco também lamentou o fato de os avós
ficarem tantas vezes esquecidos “e nós esquece-
mos esta riqueza, de conservar as raízes e trans-
miti-las”. Ele explicou que foi por isso que resol-
veu instituir o Dia Mundial dos Avós e Idosos.

Para o Dicastério para os Leigos, a Família e a
Vida, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos “é o pri-
meiro fruto do Ano da Família Amoris Laetitia, um
dom para toda a Igreja que vai permanecer ao lon-
go dos anos” (https://www.vaticannews.va/pt/va-
ticano/news/2021-01/anuncio-da-instituicao-do-
dia-mundial-dos-avos-e-dos-idosos.html, último
acesso em 14 de julho de 2021). 

O prefeito do Discatério, Cardeal Kevin Joseph
Farrell, acrescentou: “O cuidado pastoral dos ido-
sos é uma prioridade que não pode mais ser adia-
da, para cada comunidade cristã. Na encíclica Fra-
telli tutti, o Santo Padre nos recorda que ninguém
se salva sozinho. Nesta perspectiva, é necessário
valorizar a riqueza espiritual e humana que foi
transmitida através das gerações”(https://www.va-
ticannews.va/pt/vaticano/news/2021-01/anun-
cio-da-instituicao-do-dia-mundial-dos-avos-e-
dos-idosos.html, último acesso em 14 de julho de
2021). 

O Papa Francisco sempre aborda a importância
das gerações anteriores. No dia 26 de julho de
2020, por exemplo, durante homilia na festa de
São Joaquim e Sant’Ana, exortou os jovens “a fa-
zer um gesto de ternura para com os idosos, so-
bretudo, os mais solitários, nos lares e residências,
aqueles que não veem seus entes queridos há tan-
tos meses” (https://www.acidigital.com/noti-
cias/papa-institui-o-dia-mundial-dos-avos-e-
dos-idosos-27537, último acesso em 15 de julho
de 2021).

Francisco também sempre demonstrou preo-
cupação com os idosos solitários, principalmen-
te, durante a pandemia do coronavírus.

O tema escolhido pelo Papa Francisco para
esta ocasião do Dia dos Avós e dos Idosos neste
ano de 2021 é “Eu estou contigo todos os dias”
(cf. Mt 28,20) e tem a finalidade de expressar a
proximidade do Senhor e da Igreja na vida de
cada idoso, especialmente, neste momento difí-
cil de pandemia.

De fato, não são só os netos e os jovens que são
chamados a estar presentes na vida dos idosos,
mas os avós e as pessoas idosas também têm
uma missão evangelizadora, uma missão de
anunciar, de rezar e de gerar jovens para a fé.  Pa-
ra promover a celebração desse dia nas igrejas
locais e nas realidades associativas.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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