
RECURSOS

Centrão quer
abocanhar o
ministério do
Planejamento

RECRIAÇÃO

Mesmo após serem contem-
plados com o ministério mais
prestigioso da Esplanada, a Casa
Civil, partidos que compõem o
chamado centrão continuam
pressionando o governo para re-
criar o Ministério do Planeja-
mento, cujas funções estão hoje
dentro da Economia e envolvem
o controle do Orçamento fede-
ral. A aposta nesse grupo de si-
glas é que o presidente Jair Bol-
sonaro cederá e desmembrará
pela segunda vez a pasta de Pau-
lo Guedes. A primeira divisão no
superministério ocorrerá na se-
mana que vem, com a publica-
ção de medida provisória que
criará o Ministério do Trabalho e
da Previdência, a ser comanda-
do por Onyx Lorenzoni, hoje mi-
nistro da Secretaria-Geral da
Presidência. A mudança faz par-
te de uma minirreforma ministe-
rial anunciada pelo presidente.
Dentro desse pacote está previs-
ta a ida do senador Ciro Noguei-
ra (PP-PI), presidente da sigla,
para a Casa Civil no lugar de Luiz
Eduardo Ramos, que passará
para a Secretaria-Geral. Apesar
da indicação de um dos princi-
pais representantes do centrão,
a ideia de caciques desse con-
junto de legendas é ter também
mais controle sobre o Orçamen-
to, daí o desejo de levar a pasta
do Planejamento. Além disso, há
o intuito de políticos de dimi-
nuir o poder de Guedes, que já
foi considerado um superminis-
tro. No atual governo, antigos
ministérios foram rebaixados
para o status de secretarias in-
corporadas pela Economia, co-
mo Planejamento, Trabalho e
Indústria. Ao todo, a superpasta
reúne oito secretarias especiais.
A avaliação de parlamentares é
que Guedes acumulou muitas
pastas, tem pouco traquejo polí-
tico e por isso não consegue des-
travar reformas e botar de pé
projetos importantes para o go-
verno, como a reformulação do
Bolsa Família. A repaginação do
programa social é uma priorida-
de não apenas para Bolsonaro,
mas para os partidos que pre-
tendem apoiar a campanha dele
à reeleição em 2022.

Secretário de Guedes quer
‘passar a faca’ no Sistema S

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida (foto), defendeu "passar a faca" no Sistema S com o
objetivo de se obter recursos para o pagamento de bolsas para a qua-
lificação de jovens carentes. A intenção do governo é usar recursos
do Sistema S para o financiamento de um novo programa voltado ao
treinamento profissional de jovens carentes. Mas os dirigentes das

entidades resistem à mudança. "Temos que passar a faca no Sistema
S para passar para o jovem carente", afirmou em live promovida pelo
jornal Valor Econômico nesta sexta-feira. "Não podemos deixar uma
geração inteira de jovens pobres ser sacrificada porque algum lobby
não quer dar uma contribuição mais do que justa neste momento",
afirmou. PÁGINA 2

A Argentina vai reconhecer o cuidado materno como tempo de
serviço computável para a aposentadoria. Segundo decreto publica-
do no país vizinho no último sábado, as argentinas poderão acres-
centar de um a três anos de tempo de serviço por filho que tenha nas-
cido com vida, de modo que elas atinjam o tempo mínimo exigido
por lei para alcançar o direito à Previdência. O benefício se dirige a
mulheres que estão em idade de aposentadoria -na Argentina, 60

anos ou mais- e que não possuam os 30 anos mínimos exigidos de
contribuição. A projeção é que a regra alcance 155 mil mulheres. Se-
gundo o texto, serão considerados dois anos por filho adotado e adi-
cionado um ano para cada filho com deficiência. Para aquelas mu-
lheres que tenham sido beneficiadas pelo Abono Universal por Filho
para Proteção (programa argentino direcionado para famílias de bai-
xa renda), serão adicionados dois anos por filho. PÁGINA 2

TEMPO DE SERVIÇO

CORONAVÍRUS

Argentina reconhece cuidado materno
como trabalho para aposentadoria

O município do Rio de Janeiro suspendeu nesta sexta-feira a
aplicação de primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta
de imunizantes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medi-
da tem o objetivo de garantir a aplicação de segunda dose em que
já recebeu a primeira aplicação da vacina. O anúncio foi feito no
fim da tarde e, de acordo com a pasta, a medida será mantida até

que o Ministério da Saúde distribua mais vacinas. Um estudo da
Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgado nesta sexta aponta
que o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode ter
poupado a vida de 40 a 55 mil idosos. Além disso, a vacina pode ter
evitado a hospitalização de milhares de pessoas com mais de 60
anos. PÁGINA 4

Rio suspende vacinação por falta de doses
Procuradoria
abre inquérito
para investigar
propina a Dias
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Bovespa cai após 
três altas seguidas; 
dólar fecha estável

Wellton Máximo/ABrasil
A alta da inflação no Brasil

fez o dólar fechar estável, após
cair cerca de 1% durante a ses-
são. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) acompanhou
o mercado externo e fechou
em baixa pela primeira vez
após três altas consecutivas.

O dólar comercial encerrou
nesta sexta-feira vendido a R$
5,211, com recuo de apenas
0,05%. A cotação começou o
dia em queda, chegando a R$
5,16 na mínima do dia, por vol-
ta das 12h. A partir daí, a volati-
lidade no mercado empurrou
a moeda para cima, atingindo
R$ 5,23 por volta das 16h. Nos
minutos finais de negociação,
o câmbio arrefeceu, fechando
próximo da estabilidade.

A divisa acumulou alta de
1,86% na semana. A valoriza-
ção chega a 4,77% em julho e
soma 0,42% no acumulado de
2021.

O dia também foi marcado
pela volatilidade no mercado
de ações. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou a sexta-fei-
ra aos 125.053 pontos, com
queda de 0,87%. O indicador
chegou a operar em alta nos
primeiros minutos de nego-
ciação, mas caiu de forma
consistente no restante do dia.

Esta foi a primeira queda da
bolsa após três dias seguidos
de ganhos. O indicador des-
toou das bolsas norte-ameri-
canas, que voltaram a bater re-
cordes. Na semana, o Iboves-
pa acumula perda de 0,72%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 24, 25 e 26 de julho de 2021

RECURSOS

Secretário de Guedes quer
passar a faca no Sistema S
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
secretário de Política
Econômica do Minis-
tério da Economia,

Adolfo Sachsida, defendeu "pas-
sar a faca" no Sistema S com o
objetivo de se obter recursos pa-
ra o pagamento de bolsas para a
qualificação de jovens carentes.

A intenção do governo é usar
recursos do Sistema S para o fi-
nanciamento de um novo pro-
grama voltado ao treinamento
profissional de jovens carentes.
Mas os dirigentes das entidades
resistem à mudança.

"Temos que passar a faca no

Sistema S para passar para o jovem
carente", afirmou em live promo-
vida pelo jornal Valor Econômico
nesta sexta-feira. "Não podemos
deixar uma geração inteira de jo-
vens pobres ser sacrificada porque
algum lobby não quer dar uma
contribuição mais do que justa
neste momento", afirmou.

Segundo ele, o desenho do
programa prevê um pagamento
de R$ 550 ao jovem que não tem
condições de voltar aos estudos.
Metade seria paga pelo Sistema
S e a outra metade pela empresa
para a qual o indivíduo trabalha.

No exemplo do secretário, o
jovem poderia trabalhar pela

manhã e à tarde passar por um
treinamento profissional de
duas ou três horas.

Segundo Sachsida, a previsão
é que o programa demande R$ 6
bilhões em recursos do Sistema
S -menos de um terço dos cerca
de R$ 20 bilhões arrecadados
pelo Sistema S.

"Está na hora de o Sistema S
ajudar. Temos um sistema que
tem bilhões em caixa e em imó-
veis. Tem dirigentes que ga-
nham R$ 60 mil por mês. É ina-
ceitável esse sistema não aceitar
contribuir com um programa de
qualificação de jovens caren-
tes", afirmou.

A fala de Sachsida resgata
uma frase de 2018 do ministro
Paulo Guedes (Economia). "Co-
mo é que você pode cortar isso,
cortar aquilo e não cortar o Sis-
tema S? Tem que meter a faca
no sistema S também", afirmou
Guedes em dezembro de 2018.

Mais de dois anos depois, no
entanto, o governo não colocou
em prática mudanças perma-
nentes nas regras do Sistema -
que reúne entidades como Sesc,
Sebrae e Sesi. As empresas pa-
gam contribuições às institui-
ções do Sistema S com base em
alíquotas que chegam a 2,5% so-
bre a folha de pagamentos.

MERCADOS

ONS prevê cenário energético
'sensível' até novembro

O Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) revisou as
previsões para o atendimento
de energia ao Brasil até novem-
bro e verificou que o cenário
energético do país permanecerá
"sensível", com acionamento de
usinas termelétricas, que enca-
recem a conta de luz.

O ONS também prevê a possi-

bilidade de importação de ener-
gia, em um cenário de "esgota-
mento de praticamente todos os
recursos" quando o assunto é re-
quisitos de potência, como nível
de reservatórios e vazão. Contu-
do, mesmo no cenário mais des-
favorável, o ONS garante o abas-
tecimento de energia.

Foram traçados dois cenários.

No primeiro deles, há aciona-
mento do parque termelétrico,
mas de forma conservadora. Já
no segundo cenário, mais crítico
do ponto de vista energético, as
térmicas seriam mais acionadas
e seria considerada a importação
de energia de países vizinhos pa-
ra preservação da potência.

O estudo considerou um au-

mento crescente das atividades
de comércio e serviços daqui
para frente, o que traz consigo
uma maior demanda de ener-
gia. Nesse contexto, a tendência
é haver uma redução nos níveis
de armazenamento no final do
período de seca. Mesmo assim,
a ONS entende não haver risco
de desabastecimento no Brasil.

ENERGIA

Argentina reconhece cuidado materno
como trabalho para aposentadoria

TEMPO DE SERVIÇO

DANIELA ARCANJO/FOLHAPRESS

A Argentina vai reconhecer
o cuidado materno como tem-
po de serviço computável para
a aposentadoria.

Segundo decreto publicado
no país vizinho no último sá-
bado, as argentinas poderão
acrescentar de um a três anos
de tempo de serviço por filho
que tenha nascido com vida,
de modo que elas  atinjam o
tempo mínimo exigido por lei
para alcançar o direito à Previ-
dência.

O benefício se dirige a mu-
lheres que estão em idade de
aposentadoria -na Argentina,
60 anos ou mais-  e  que não
possuam os 30 anos mínimos
exigidos de contribuição.  A
projeção é que a regra alcance
155 mil mulheres.

Segundo o texto, serão con-
siderados dois anos por filho
adotado e adicionado um ano
para cada filho com deficiên-
cia. Para aquelas mulheres que
tenham sido beneficiadas pelo
Abono Universal por Filho pa-
ra Proteção (programa argenti-
no direcionado para famílias
de baixa renda), serão adicio-
nados dois anos por filho.

A notícia repercutiu entre li-
deranças políticas brasileiras e
nas redes sociais.

"Todas nós, mulheres, sabe-
mos exatamente o que é a desi-
gualdade de gênero no traba-
lho e como ela nos afeta: temos
menos oportunidades, ganha-
mos menos e trabalhamos de
graça para a sociedade. Esse
trabalho gratuito é o que cha-

mamos economia do cuidado",
disse a vereadora do Rio Tainá
de Paula (PT) em sua conta no
Twitter.

"Parabéns para a Argentina.
O Brasil tem que fazer o mes-
mo", escreveu a cantora Da-
niela Mercury em seu perfil.

Outras figuras políticas, co-
mo a deputada estadual Erica
Malunguinho (PSOL-SP) e a
candidata à vice-presidência
da República em 2018 pelo
PCdoB, Manuela d'Ávila, tam-
bém repercutiram a notícia em
suas contas.

A professora de economia
da UFRJ (Universidade Federal
do Rio de Janeiro) Lena Lavi-
nas explica que essa é uma me-
dida de compensação. "Isso é a
compreensão de que o Estado
falhou em prover um serviço
de creche e de pré-escola para
que as  mulheres pudessem
deixar as suas crianças para ir
trabalhar", afirma. Sem essas
possibilidades, diz Lavinas, es-
sas mães não puderam contri-
buir  para a Previdência nos
anos em que ficaram fora do
mercado de trabalho. A legisla-
ção brasileira não prevê com-
pensações como as adotadas
pelos vizinhos, mas estabelece
uma idade mínima para apo-
sentadoria menor para mulhe-
res do que para homens. No
entanto, nas discussões duran-
te a reforma da Previdência,
aprovada em 2019, foi cogitado
eliminar essa diferenciação.

A proposta foi  rechaçada
parcialmente, com elevação
em dois anos do mínimo exigi-
do de mulheres (de 60 para 62

anos). A idade mínima exigida
de homens é 65 anos.

Lavinas defende a adoção
de uma política nos moldes da
Argentina no Brasil. "Seria o
reconhecimento de que o tra-
balho doméstico penaliza as
mulheres não só para a sua in-
serção no mercado de traba-
lho, mas faz com que elas per-
cam anos de contribuição",
afirma.

Essa mudança, no entanto,
não resolveria todas as ques-
tões brasileiras, diz a econo-
mista. Reorganizar o sistema
de aposentadorias consideran-
do a taxa de informalidade –
agravada durante a crise do co-
ronavírus- é prioridade, defen-
de. "A pandemia traz um qua-
dro absolutamente dramático
para as mulheres."

Isso porque a crise sanitária
afetou áreas como o setor de
serviços e o trabalho domésti-
co (dois grandes empregado-
res da força de trabalho femi-
nina). Soma-se a isso o fecha-
mento de escolas e outras ins-
tituições de cuidado, o que ob-
rigou muitas mulheres a assu-
mirem esses cuidados em casa
-de maneira informal e sem re-
muneração.

Na Argentina, a nova regra
foi gestada na Mesa Intermi-
nisterial de Políticas de Cuida-
do. Trata-se de um grupo que
reúne 15 órgãos do Poder Exe-
cutivo para pensar e planejar
medidas relacionadas a ativi-
dades de cuidado, que incluem
de tarefas domésticas a ocupa-
ções com crianças e idosos.
"Todo o governo [argentino]

está trabalhando de forma in-
tegrada, coordenada para re-
duzir as desigualdades de gê-
nero", afirma Lavinas. "Uma
das grandes reivindicações do
movimento feminista contem-
porâneo é trazer a economia
dos cuidados para o centro da
defesa da vida."

Para a professora de socio-
logia da USP (Universidade de
São Paulo) Nadya Araújo Gui-
marães, o grupo de trabalho
argentino se debruça sobre ati-
vidades que carregam uma
"capa de invisibilidade". "É co-
mo se fosse um tipo de traba-
lho que escapava às  formas
mercantis, públicas, remune-
radas", afirma.

"Há uma brincadeira de
pessoas que atuam nessa área
de que o problema se resolve
com um punhado de erres: re-
conhecer, redistribuir e remu-
nerar. Ter um grupo como esse
é um movimento simbólico de
reconhecimento dessa ativida-
de", afirma a pesquisadora.

A Argentina não é o primei-
ro país a fazer uma lei do gêne-
ro na região. O Uruguai,  por
exemplo, reconheceu o traba-
lho materno em uma lei  de
2008,  que determina que as
mulheres tenham direito a
computar um ano de tempo de
serviço adicional para cada fi-
lho,  com um teto de cinco
anos.

O Chile, por sua vez, com-
plementa a aposentadoria de
mulheres de 65 anos ou mais
de idade de acordo com a
quantidade de filhos que elas
possuam.

Relator da reforma do 
IR mantém vale-refeição 

BENEFÍCIO

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O deputado Celso Sabino
(PSDB-PA), relator da propos-
ta da reforma do Imposto de
Renda, tranquilizou os empre-
sários dos mercados de restau-
rantes e empresas de benefí-
cios na quinta-feira passada ao
afirmar que o PAT (Programa
de Alimentação do Trabalha-
dor) será preservado.

Existia um receio de que a
reforma pudesse acabar com
os incentivos fiscais do progra-
ma, desidratando os benefí-
cios de vales refeição e alimen-
tação. Hoje, as empresas que
optam pelo regime de paga-
mento do lucro real podem de-
duzir o valor destinado aos be-
nefícios de alimentação.

Representantes das associa-
ções ABBT (Associação Brasi-

leira de Empresas de Benefício
ao Trabalhador) e Abrasel (res-
taurantes) saíram animados de
um encontro com Sabino nesta
quinta, dizendo que o relator
demonstrou ter consciência
sobre o assunto, e sentiram se-
gurança na palavra dele.

Em entrevista à reportagem,
o deputado disse que "em ne-
nhum momento há previsão
para acabar com o PAT".

A preocupação com o desti-
no do programa levantou críti-
cas ao texto na última semana.
A FecomercioSP se posicionou
"totalmente contrária" à alte-
ração e disse que a retirada do
benefício fiscal era equivoca-
da. As centrais sindicais divul-
garam nota de repúdio às mu-
danças e pediram diálogo com
o governo e parlamentares so-
bre o tema.

Nota
PRÉVIA DA INFLAÇÃO OFICIAL 
FICA EM 0,72% EM JULHO

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-
15), que mede a prévia da inflação oficial, registrou inflação
de 0,72% em julho deste ano. Essa foi a maior variação do
IPCA-15 para um mês de julho desde 2004 (0,93%). Segundo
dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 de julho deste ano
ficou abaixo do registrado no mês anterior (0,83%), mas acima
de junho de 2020 (0,3%). A prévia da inflação oficial acumula
taxas de 4,88% no ano e de 8,59% em 12 meses, de acordo
com o IBGE. Sete dos nove grupos de despesa analisados na
pesquisa tiveram alta de preços na prévia de julho, com
destaque para habitação, cuja taxa de inflação chegou a
2,14% no período. A alta de 4,79% da energia elétrica foi a
principal responsável pelo comportamento deste grupo de
despesas e pelo IPCA-15 em julho. Também contribuíram para
a inflação dos gastos com habitação os aumentos de preços
do gás de botijão (3,89%) e gás encanado (2,79%).
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Número de tiroteios
em escolas nos EUA é
o maior em 22 anos

PÁTRIA SEM LEI

ISABELA ROCHA/FOLHAPRESS

Um levantamento do jornal
americano The Washington
Post indicou que, apesar do fe-
chamento de milhares de insti-
tuições de ensino durante a
pandemia, os EUA registraram
14 tiroteios em escolas durante
o horário de aula desde janeiro
deste ano, o mais alto nesse pe-
ríodo em ao menos 22 anos.

"Além dos mortos e feridos,
crianças que testemunham
violência armada ou se prote-
gem atrás de portas trancadas
para se esconder dela podem
ficar profundamente traumati-
zadas", escreveu o jornal. O go-
verno americano não tem uma
base de dados para tiroteios em
escolas.

Contando a partir do tiroteio
na escola de ensino médio Co-
lumbine, no estado do Colora-
do -onde, em 1999, dois alunos
mataram 13 pessoas-, o jornal
analisou quase 300 incidentes.
Os dados revelaram que mais
de 256 mil crianças já foram ex-
postas à violência armada nas
escolas do país desde então.

De acordo com especialis-
tas, é difícil determinar o que
causou o aumento dos inci-
dentes no primeiro semestre
deste ano. Para Peter Lang-
man, autor e psicólogo ameri-
cano especialista em tiroteios
em escolas, ainda é cedo para
determinar se esse fenômeno é
uma tendência ou uma ano-
malia, e os diferentes critérios
usados por pesquisadores na
hora de quantificar esses dados
dificultam o trabalho.

"Poderia ser alguma coisa
relacionada à Covid. Crianças,
antes confinadas, agora retor-
nando às escolas, mas não sa-
bemos", disse Langman à re-
portagem. "É complicado con-
tar esses incidentes, e aí quan-
do você compara uma base de
dados com a outra, você vê nú-
meros diferentes."

Já para John Donohue 3º,
professor de direito da Univer-
sidade Stanford, o aumento de-
monstrado pela base de dados
do Washington Post não é sur-
preendente, e sim consistente
com a situação atual do país.

À reportagem ele contou
que o aumento da insegurança
e do medo durante a pandemia
levou ao aumento de tiroteios
em geral. Além disso, protestos
do movimento Black Lives
Matter (em português, vidas
negras importam) no último
ano causaram uma diminuição
do policiamento, e a combina-
ção dos dois fatores levou mais
pessoas a comprarem armas.

Existe uma cultura de armas
nos EUA, disse o professor, ali-
mentada por membros do Par-
tido Republicano e pela NRA
(Associação Nacional do Rifle)
para o próprio benefício. Colo-
car medo e insegurança na po-
pulação vende mais armas e
traz mais votos ao partido.

"Nada promove mais a ven-
da de armas ou votos para os
republicanos do que aterrori-
zar americanos quanto ao cri-
me, então isso é calculado para
promover medo", disse.

"Aí, quando milhões de pes-
soas compram armas, o crime
realmente aumenta, trazendo
grande benefício para o lobby
de armas, porque eles podem
dizer 'olha, está realmente
saindo do controle, é melhor
você também comprar a sua'."

Em abril do ano passado, a
NRA processou o estado de
Nova York por não considerar
lojas de armas um serviço es-
sencial durante a pandemia.
Quatro meses depois, um juiz
descartou o processo, alegan-
do que a associação não tinha

argumentos o suficiente para
garantir a continuidade da
ação.

Nos EUA, estados podem
impedir que líderes de cidades
e municípios criem regula-
mentações sobre um determi-
nado assunto por meio das
chamadas "leis preventivas".
Em relação ao controle de ar-
mas, o país possui atualmente
mais leis preventivas do que as
que regulam produção, com-
pra, porte e uso de armas em si,
de acordo com estudo publica-
do neste mês pela Associação
Americana de Saúde Pública.

O resultado é uma crise de
saúde pública, em que os pre-
feitos não conseguem criar re-
gras que regulem armas.

Foi o caso dos estados de
Flórida e Colorado, em que
ocorreram os tiroteios de Park-
land, em 2018, e de Boulder,
em 2021, afirmou Jennifer Po-
meranz, professora de saúde
pública da Universidade de
Nova York e uma das autoras
do estudo, à reportagem.

Existe uma lacuna legal, ex-
plicou Pomeranz, em estados
de maioria rural, por exemplo,
onde o problema com armas
tende a ser o suicidio e a vio-
lência armada se concentra
apenas nas ruas das áreas mais
urbanas.

"Comunidades rurais e co-
munidades urbanas têm ne-
cessidades diferentes e proble-
mas de violência armada dife-
rentes, então cada um precisa
de medidas específicas. O esta-
do não é capaz, nem seus legis-
ladores têm interesse, em to-
mar medidas contra proble-
mas urbanos se é majoritaria-
mente rural."

No dia 19 de junho deste
ano, o Colorado se tornou o pri-
meiro estado americano a revo-
gar uma lei que proíbe cidades
de criarem suas próprias regu-
lações de armas de fogo. Até
hoje, 44 dos 50 estados ameri-
canos possuem leis deste tipo.

De janeiro a julho deste ano,
a violência armada -incluindo
homicídio, assassinato, dispa-
ros acidentais, uso de arma em
legítima defesa, suicídios, e ti-
roteios em massa- no país ma-
tou 173 crianças de até 11 anos
e 677 adolescentes entre 12 e 17
anos, de acordo com dados da
organização Gun Violence Ar-
chive (em português, Arquivo
da Violência Armada).

"Nós nos tornamos uma so-
ciedade armada, e as pessoas
que acreditam em armas
acham que essas pobres crian-
ças sendo feridas por tiros são
apenas um resultado do exercí-
cio dos seus direitos", disse Po-
meranz.

Em instituições de ensino
em geral -incluindo universi-
dades e escolas-, 40 incidentes
de disparo de arma de fogo
aconteceram neste ano, resul-
tando em 12 mortos e 17 feri-
dos, de acordo com dados da
organização Everytown Re-
search & Policy.

Durante 9 anos, nenhum
país do G7 teve tantos tiroteios
em escolas como os EUA. De
2009 até 2018, o país teve 144
vezes mais incidentes do que
os segundos lugares da lista -
Canadá e França, com dois ti-
roteios cada-, de acordo com
um levantamento da CNN. Pa-
ra Donohue 3o, o sucesso dos
outros se deve a um rígido con-
trole legal de armas.

"Você não pode parar tudo,
mas você pode fazer ficar mais
difícil", disse ele. "Esse proble-
ma vai continuar se agravando
nos EUA até que medidas se-
jam tomadas para restringir o
poder de fogo e realmente mu-
darem algumas atitudes."

Prefeito fica impedido de criar
cargos comissionados na Educação
ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

Uma decisão liminar sus-
pendeu lei  que autorizava o
prefeito Ricardo Nunes (MDB)
a criar cargos comissionados
para atuar na Secretaria Muni-
cipal de Educação.

A criação de 15 cargos, com
salários de até 13 mil, foi aprova-
da na terça-feira passada pela
Câmara de São Paulo. O projeto
de lei era uma das prioridades
do prefeito e foi criticada até
mesmo por vereadores de seu
partido.

Para o desembargador Cláu-

dio Antônio Soares Levada, os
cargos criados são "inconstitu-
cionais por serem desprovidos
de funções de efetiva chefia, as-
sessoria ou gestão". A liminar
suspende os efeitos da lei.

Segundo a decisão, a secre-
taria já possui servidores con-
cursados para atuar nessas fun-
ções. "(Os cargos) aparentam
ser meramente burocráticos,
técnicos e operacionais e não
de efetivo assessoramento, di-
reção ou chefia. 

Não se vislumbra a necessá-
ria relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servi-

dor nomeado."
A decisão acolhe pedido limi-

nar em Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade, impetrada pelo
diretório municipal do PSOL. 

O partido diz que os cargos,
além de não exigirem formação
ou experiência na área, custa-
riam "mais de R$ 210 mil ao mês
aos cofres públicos e são um
desrespeito com os aprovados
em concurso."

Seriam contratados cinco
subsecretários e 10 assessores,
com salários de R$ 10 mil a R$
13 mil. Eles iriam atuar na "ges-
tão da educação".

SÃO PAULO

Bolsonaro mente sobre ida
de Barroso ao Congresso
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

Os novos ataques do presi-
dente Jair Bolsonaro ao presi-
dente do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), Luís Roberto Barro-
so (foto), afirmando que "do na-
da" ele foi para dentro do Con-
gresso se reunir com líderes par-
tidários e tentar derrotar o voto
impresso, esbarram em um fato:
foram os próprios deputados fe-
derais da comissão especial que
debate o assunto que convida-
ram Barroso para uma audiên-
cia na Câmara dos Deputados.

O convite foi feito também
pelo presidente da Câmara, Art-
hur Lira (PP-AL).

A vontade de parlamentares,
inclusive bolsonaristas, debater
com Barroso era tanta que a de-
putada Bia Kicis (PSL-DF) che-

gou a postar um vídeo nas redes
sociais, em maio, convidando o
magistrado para uma live.

Na comissão, Barroso pro-
curou demonstrar aos parla-
mentares que o sistema de voto
eletrônico é seguro, transpa-

rente e auditável, antes, duran-
te e após as eleições. Expôs,
ainda,  que o voto impresso,
além do custo,  seria uma
ameaça ao sigilo e ofereceria
grave risco de fraude e de judi-
cialização das eleições.

VOTO IMPRESSO

Fabricante rompe contrato da Covaxin 
e nega ter assinado documentos

A fabricante da vacina india-
na Covaxin, Bharat Biotech,
anunciou nesta sexta-feira que
rescindiu um acordo que man-
tinha com a brasileira Precisa
Medicamentos para trazer do-
ses do imunizante ao país.

Em comunicado, a empresa
indiana diz que a rescisão tem
"efeito imediato". Na prática, a
medida deve acelerar o cance-
lamento do contrato que o Mi-
nistério da Saúde mantém com

a Precisa Medicamentos para
obter 20 milhões de doses da
vacina. O contrato já havia sido
suspenso em junho.

Atualmente, a negociação
para compra de doses da Co-
vaxin é um dos principais al-
vos de investigação da CPI da
Covid.

A parceria da Bharat com a
Precisa e a empresa Envixia
Pharmaceuticals foi firmada
em 24 de novembro de 2020,

por meio de um memorando de
entendimento, informa a Bha-
rat. O objetivo era trazer a vaci-
na ao Brasil. O motivo do fim do
acordo não foi divulgado.

A empresa nega ainda ter as-
sinado duas cartas que foram
enviadas ao Ministério da Saú-
de e fazem parte do processo
de negociação do imunizante.
Os documentos estavam entre
os materiais enviados pela pas-
ta à CPI.

Covid-19:
Rio suspende
vacinação por
falta de doses

O município do Rio de Ja-
neiro suspendeu nesta sexta-
feira a aplicação de primeira
dose da vacina contra a Covid-
19 por falta de imunizantes.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a medida
tem o objetivo de garantir a
aplicação de segunda dose
em que já recebeu a primeira
aplicação da vacina.

O anúncio foi feito no fim
da tarde e, de acordo com a
pasta, a medida será mantida
até que o Ministério da Saúde
distribua mais vacinas.

Um estudo da Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz) di-
vulgado nesta sexta aponta
que o avanço da vacinação
contra a Covid-19 no Brasil
pode ter poupado a vida de 40
a 55 mil idosos. Além disso, a
vacina pode ter evitado a hos-
pitalização de milhares de
pessoas com mais de 60 anos.

CORONAVÍRUS

Justiça barra
leilão de obra
com símbolos
nazistas

A Justiça do Rio de Janeiro
determinou a suspensão de
leilão virtual de um quadro
com símbolos e ornamentos
nazistas que seria realizado
nesta sexta-feira.

A obra reunia diversos
broches com suásticas, tinha
a frase "the strange loves of
Adolf Hitler" estampada e
uma assinatura de suposta
autoria de Hitler.

A Justiça deferiu liminar
acatando pedido da Federa-
ção Israelita do Rio de Janei-
ro (Fierj). A juíza entendeu
que existe "situação fatídica
que gere grande prejuízo à
parte requerente e a toda co-
munidade judaica e outras
vítimas do holocausto".

"Há que se ponderar que
foram relatados fatos graves
envolvendo a comercializa-
ção de objeto ligado ao nazis-
mo, tornando ainda mais ur-
gente a medida pleiteada",
segue a juíza. A decisão é as-
sinada pela juíza Angelica
dos Santos Costa, do Tribu-
nal de Justiça do Rio.

Ela também determinou a
busca e apreensão da obra.
"Há que se destacar que a me-
dida se torna assaz importan-
te posto que se trata de artefa-
to que remete ao nazismo, o
qual pode ser usado de forma
escusa para propagar ideais
antissemitas", diz a decisão.

Na petição, a Fierj afirma
que não se trata de obra his-
tórica do período nazista,
mas de "verdadeiro produto
apologético do pensamento
histlerista".

O presidente da Fierj, Al-
berto David Klein, afirma que
recebeu a denúncia na quin-
ta-feira passada. "Nosso tra-
balho é combater todo o tipo
de discriminação", diz ele.

"Cada vez mais a gente vê
uma disseminação de pensa-
mentos e ideologia nazistas.
E, muitas vezes, é por falta de
conhecimento do que foi o
holocausto e o nível de discri-
minação que existe dentro
disso. Por isso é importante
combater essas ideias e traba-
lhar na educação e transmis-
são de valores", segue Klein.

O lance inicial era de R$
100.

APOLOGIA

Procuradoria abre
inquérito para investigar
suspeita de propina
MARCELO ROCHA/ FOLHAPRESS

A
Procuradoria da Re-
pública no Distrito
Federal abriu inquéri-

to civil sobre o suposto pedido
de propina por parte de Roberto
Ferreira Dias, ex-diretor de Lo-
gística do Ministério da Saúde,
caso revelado pelo jornal Folha
de S.Paulo.

O inquérito tem como objeti-
vo apurar possíveis atos de im-

probidade administrativa prati-
cados pelo então diretor e ou-
tros agentes públicos e privados,
segundo portaria publicada nes-
ta sexta-feira.

Em entrevista à Folha de
S.Paulo, o policial Luiz Paulo
Dominghetti Pereira, represen-
tante da empresa Davati Medi-
cal Supply, disse que recebeu de
Dias pedido de propina de US$ 1
por dose em troca de fechar
contrato com o Ministério da

Saúde. Dias foi demitido do mi-
nistério horas após a publicação
da entrevista.

Na CPI, Dominghetti repetiu
as acusações e disse que esteve
no ministério três vezes para tra-
tar da proposta da venda. A Da-
vati buscou a pasta para nego-
ciar 400 milhões de doses da va-
cina da AstraZeneca com uma
proposta feita de US$ 3,50 por
cada (depois disso passou a US$
15,50).

FRAUDE NA SAÚDE
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