
ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Sexta-feira, 30 de julho de 2021 • Nº 1121 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Contas do governo têm déficit de R$ 53,6 bi 
As contas do governo central (que incluem Tesouro

Nacional, Previdência e Banco Central) registraram um
déficit primário de R$ 53,6 bilhões no primeiro semestre,
voltando a ficar no vermelho após um período de supe-
rávit no acumulado até maio. Esse é o terceiro maior dé-

ficit para o primeiro semestre na série histórica (iniciada
em 1997), já considerando dados atualizados pela infla-
ção. Apesar disso, o rombo no semestre é 65% menor
(em termos reais) do que no mesmo período do ano pas-
sado. A diminuição decorre da desaceleração das despe-

sas ligadas à pandemia e da expansão das receitas fede-
rais na comparação com o ano passado. O resultado, di-
vulgado pelo Tesouro  mostra que a receita líquida subiu
57% (para R$ 731,9 milhões) no semestre na compara-
ção com o mesmo período de um ano atrás. PÁGINA 2

Em junho, foi registrada a abertura de 309.114 vagas de empre-
go com carteira assinada no Brasil, segundo dados divulgados
ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Ministé-
rio da Economia. O saldo foi resultado de 1,601 milhão de contra-
tações e 1,291 milhão de desligamentos no mês, de acordo com o

Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A
abertura de vagas formais no mês mostra uma recuperação do
mercado de trabalho.O ministro da Economia, Paulo Guedes (fo-
to) participou da apresentação dos dados e disse que o país regis-
tra "um ritmo acelerado de criação de novos empregos". PÁGINA 2

O Governador João Doria sancionou a Lei 17.389/2021, de autoria
dos Deputados Bruno Ganem e Maria Lúcia Amary, que proíbe a quei-
ma, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de
artifício e de artefato pirotécnico de estampido no estado de São Paulo.

A sanção foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado.
A proibição se aplica a recintos fechados, ambientes abertos, áreas pú-
blicas e locais privados. Fogos que produzem efeitos visuais sem estam-
pidos podem continuar a ser utilizados e comercializados. PÁGINA 3

Bolsonaro
reage ao STF
que o acusa
de mentir

COVID-19

SILÊNCIO

O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem que o STF (Supre-
mo Tribunal Federal) cometeu
crime ao permitir que prefei-
tos e governadores tivessem
autonomia para aplicar medi-
das restritivas contra a pande-
mia da Covid-19. "O Supremo,
na verdade, cometeu um cri-
me ao dizer que prefeitos e go-
vernadores de forma indiscri-
minada poderiam, simples-
mente suprimir toda e qual-
quer direito previsto no inciso
(do artigo) 5º da Constituição,
inclusive o 'ir e vir"', disse Bol-
sonaro a apoiadores. A fala foi
divulgada por um canal bolso-
narista no Youtube. A declara-
ção de Bolsonaro foi uma rea-
ção à mensagem postada em
uma rede social  do STF na
quarta-feira. No texto, a corte
reafirma que não impediu o
governo federal de agir no en-
frentamento da Covid-19. "O
STF não proibiu o governo fe-
deral de agir na pandemia!
Uma mentira contada mil ve-
zes não vira verdade!", afir-
mou no Twitter. PÁGINA 3

SP proíbe queima de fogos de artifício

CAGED

EDU ANDRADE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Pazuello diz
que apuração
de propina foi
informalmente

CASO COVAXIN

PÁGINA 3

Inflação do
aluguel sobe
para 33,83%
em 12 meses

IGP-M

PÁGINA 2
NOVO NORMAL Paes anuncia para 15 de

novembro o fim de todas
medidas restritivas do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) (foto), anunciou on-
tem um planejamento para retomada das atividades na capital flumi-
nense. O plano prevê queda das medidas restritivas gradualmente até o
dia 15 de novembro, data em que tudo será liberado, inclusive a obriga-
toriedade do uso de máscaras. O planejamento tem três datas-chave: 2
de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro. Em cada uma delas, a ci-
dade prevê o aumento de pessoas vacinadas. Em 2 de setembro, espera-
se 54% da população adulta completamente vacinada. PÁGINA 4

DIVULGAÇÃO

Brasil cria 309,114 mil vagas
com carteira assinada em junho 

PRIMEIRO SEMESTRE

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

IGP-M 0,60% (jun.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,32 até o dia 28/jul
OURO
BM&F/grama R$ 295,00
EURO Comercial 
Compra: 6,0514 Venda: 6,0521

EURO turismo 
Compra: 6,1274 Venda: 6,3074
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1521 Venda: 5,1527
DÓLAR comercial
7Compra: 5,1082 Venda: 5,1088
DÓLAR turismo
Compra: 5,1377 Venda: 5,3177

WEG ON NM 37.20 +8.17 +2.81

JHSF PART ON NM 7.56 +2.72 +0.20

BRF SA ON NM 26.44 +3.20 +0.82

ITAUUNIBANCOPN N1 30.79 +3.25 +0.97

CIA HERING ON NM 38.98 +2.82 +1.07

GRUPO NATURAON NM 55.00 −6.38 −3.75

SID NACIONALON 45.57 −2.79 −1.31

BTGP BANCO UNT N2 31.02 −2.05 −0.65

TOTVS ON NM 36.40 −1.27 −0.47

B3 ON NM 15.84 −1.61 −0.26

VALE ON NM 117.30 +2.73 +3.12

ITAUUNIBANCOPN N1 30.79 +3.25 +0.97

GRUPO NATURAON NM 55.00 −6.38 −3.75

PETROBRAS PN N2 27.71 +2.06 +0.56

BRADESCO PN N1 24.91 +2.34 +0.57

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.930,93 -0,36

NASDAQ Composite 14.762,584 +0,70

Euro STOXX 50 4.102,67 +0,86

CAC 40 6.609,31 +1,18

FTSE 100 7.016,63 +0,29

DAX 15.570,36 +0,33

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,34% / 126.285,59 / 1.673,56 / Volume: 32.158.333.109 / Quantidade: 3.538.671
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Economia

Bovespa recua 0,48% 
na contramão do
mercado internacional
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caminhou na
contramão dos mercados inter-
nacionais ontem. O Ibovespa
(Índice Bovespa), principal ín-
dice acionário do Brasil, encer-
rou em baixa de 0,48%, aos
125.675 pontos, em um pregão
bastante marcado por balanços
corporativos.

Entre as companhias que di-
vulgaram seus resultados na
quarta-feira, após o fechamento
do mercado, a Vale ficou entre
as mais negociadas e, segundo
analistas, foi uma das responsá-
veis por puxar o índice para bai-
xo. Os papéis da mineradora
encerraram em queda de
1,47%, a R$ 115,57.

Multiplan, que também di-
vulgou seu resultado na véspe-
ra, ficou entre os polos positivos
do Ibovespa. Os papéis da com-
panhia subiram 5,36% na ses-
são, a R$ 24,16 -segunda maior
alta do índice.

Já entre os balanços divulga-
dos Ontem, os holofotes esta-
vam voltados para GPA (Grupo

Pão de Açúcar) e Ambev, am-
bos com resultados abaixo do
esperado e que pressionaram o
índice para baixo.

Enquanto GPA registrou
uma queda de 95,9% no lucro
do segundo trimestre, para R$ 4
milhões, Ambev teve um au-
mento de custos e também aca-
bou reportando uma margem
Ebitda abaixo da expectativa do
mercado.

No pregão, os papéis do GPA
tiveram a maior queda do Ibo-
vespa e encerraram com baixa
de 7,4%, a R$ 31,42. Ambev, por
sua vez, terminou com um re-
cuo de 1,15%, a R$ 17,13.

Nos Estados Unidos, os índi-
ces Dow Jones, S&P e Nasdaq
encerraram em altas de 0,44%,
0,42% e 0,11%, respectivamen-
te. NA Europa, o Euro Stoxx 50,
um dos principais índices acio-
nários da região, teve ganhos de
0,33%. No câmbio, o dólar caiu
0,6% ante o real, cotado em R$
5,079 e replicando o movimento
global da moeda, ainda sob os
efeitos do anúncio de manuten-
ção das taxas de juros america-
nas feito pelo Fed.
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Brasil cria 309 mil vagas com
carteira assinada em junho 
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

E
m junho, foi registrada a
abertura de 309.114 va-
gas de emprego com

carteira assinada no Brasil, se-
gundo dados divulgados ontem
pelo Ministério do Trabalho e
Previdência e pelo Ministério da
Economia.

O saldo foi resultado de 1,601
milhão de contratações e 1,291
milhão de desligamentos no
mês, de acordo com o Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados).

A abertura de vagas formais
no mês mostra uma recupera-
ção do mercado de trabalho.

Em janeiro foram criados
261,3 mil novos contratos e em
fevereiro, 397,7 mil. Desde mar-
ço, com a alta no número de ca-
sos e de mortes de Covid-19, o
resultado foi menor. Foram
176,4 mil novos postos de traba-
lho em março, seguidos de 116,1
mil em abril, e 276 mil em maio.

Junho seguiu com a tendên-
cia de reaquecimento no merca-

do formal e o número registrado
foi o segundo melhor no ano.

O ministro Paulo Guedes
(Economia) participou da apre-
sentação dos dados e disse que o
país registra "um ritmo acelera-
do de criação de novos empre-
gos". "Os setores de comércio e
de serviços, que foram os mais
impactados pela pandemia, são
agora os que mais geraram em-
pregos", ressaltou ele.

Com a recriação do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência,
Guedes perdeu o comando da
área. A nova pasta é agora co-
mandada por Onyx Lorenzoni,
que não participou da divulga-
ção dos números do Caged por
estar em viagem.

No acumulado de janeiro a
junho, o saldo no mercado de
trabalho formal brasileiro é po-
sitivo, com 1,536 milhão de no-
vas vagas num período de crise
provocada pela pandemia.

No mesmo período do ano
passado, haviam sido fechados
1,198 milhão empregos com
carteira assinada. Apenas no pe-

ríodo de março a maio de 2020,
o impacto da chegada do novo
coronavírus resultou no encer-
ramento de mais de 1,2 milhão
contratos de trabalho formais.

Para tentar evitar demissões
em massa na crise, o presidente
Jair Bolsonaro editou medidas
provisórias para que regras traba-
lhistas fossem flexibilizadas dian-
te do agravamento da pandemia,
posteriormente renovadas.

Com isso, foi recriado o pro-
grama que permite o corte de
jornada e salários de trabalha-
dores da iniciativa privada, além
da suspensão temporária de
contratos.

Guedes voltou a prometer o
lançamento em breve de um
programa para estimular o em-
prego para jovens e informais.

O plano já mencionado pelo
ministro prevê a criação do BIP
(Bônus de Inclusão Produtiva) e
do BIQ (Bônus de Incentivo à
Qualificação), ambos pagos ao
trabalhador em treinamento.
Com isso, o valor recebido seria
de R$ 550 por mês.

O objetivo, segundo Guedes,
é criar 2 milhões de vagas.

O saldo de junho (criação de
309,1 mil vagas) reflete o desem-
penho positivo em todos os cinco
grandes setores da economia bra-
sileira. O resultado foi puxado pelo
setor de serviços, que abriu 125,7
mil vagas de emprego no mês.

Em seguida figuram comér-
cio (72,8 mil), indústria (50,1 mil
novos postos), agropecuária (38
mil vagas abertas) e, por último,
construção (22,4 mil).

Especialistas alertam que os
dados do Caged precisam ser
analisados com ressalvas desde
o ano passado, quando houve
mudança na metodologia.

Desde janeiro do ano passa-
do, as informações vêm do eSo-
cial, sistema de escrituração que
unificou diversas obrigações
dos empregadores. Além de reu-
nir mais informações na mesma
base de dados, o novo Caged
tornou obrigatório informar a
admissão e demissão de empre-
gados temporários. Antes, essa
comunicação era facultativa

MERCADOS

Luz e preços ao produtor sobem e
inflação do aluguel volta a acelerar 
FERNANDA
BRIGATTI/FOLHAPRESS]

O IGP-M (Índice Geral de
Preços Mercado) subiu 0,78%
em julho e chegou a 33,83%%
no período de 12 meses, infor-
mou ontem a FGV (Fundação
Getulio Vargas).

Em junho, o índice tinha de-
sacelerado e registrado alta de
0,6%, acumulando variação de
35,75%.

A variação deste mês foi in-
fluenciada principalmente pe-
la alta nos preços ao produtor,
como minério de ferro, adu-
b o s  e  l e i t e  i n  n a t u r a ,  e  n a
energia elétrica paga por con-
sumidores.

Conhecido como a inflação
do aluguel, o índice de julho te-
rá efeito nos contratos de loca-
ção com vencimento em agosto.

Caso os proprietários deci-
dam aplicar integralmente a
variação de 33,83%, um aluguel
de R$ 2.000 passará a R$ 2.676

nos pagamentos realizados a
partir do mês de setembro.

O descolamento do índice
em relação à inflação oficial
medida pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo) aqueceu debates
sobre o uso do IGP-M como in-
dexador para os contratos de
locação, uma vez que a maior
parte da composição dele refe-
re-se aos preços no atacado.

O INCC (Índice Nacional de
Custos das Construção Civil),
que registra a variação de pre-
ços de matérias-primas e do
custo da mão de obra, acumula
alta de 17,35% em 12 meses até
julho. Esse índice corresponde
a apenas 10% do IGP-M.

Na semana passada, o PSD
apresentou uma ação ao STF
(Supremo Tribunal Federal),
na qual pede a substituição do
índice pelo IPCA em todos os
tipos de contratos de locação.

Chamado de ADPF (Argui-
ção de Descumprimento de

Preceito Fundamental), o pedi-
do do partido prevê ainda a de-
claração de inconstitucionali-
dade às decisões que mantêm o
IGP-M como indexador de cor-
reção de contratos.

O ministro Alexandre de
Moraes, relator do caso, pediu
informações ao Congresso Na-
cional e a presidente da Repú-
blica.

Projetos de lei em tramita-
ção na Câmara dos Deputados
e no Senado também tentam fi-
xar o IPCA como o índice de
correção padrão.

A legislação que trata das re-
lações entre locadores e locatá-
rios diz que os contratos devem
prever um índice de correção
que será usado anualmente.
Não há, porém, obrigação em
aplicar o IGP-M. Imobiliárias
como a Lello e a Quinto Andar
deixaram se usar esse índice
como padrão.

A pesquisa de locação resi-
dencial do Secovi-SP (sindica-

to da habitação) referente ao
mercado da capital indica que,
em média, os proprietários não
têm aplicado o reajuste inte-
gral previsto nos contratos e
têm aceitado negociar outros
índices.

Nos 12 meses até junho, o
reajuste médio aplicado aos
contratos ficou em 3,12%. No
mesmo período, o IGP-M acu-
mulava 35,75%.

O principal componente do
IGP-M é o IPA (Índice de Pre-
ços ao Produtor Amplo), que
registra a variação dos preços
no atacado.

Em julho, ele subiu 0,71%,
ante 0,42% no mês anterior. O
minério de ferro, que havia re-
gistrado queda de 3,04% em ju-
nho, subiu 2,70% neste mês.
Também tiveram influência so-
bre o IPA os preços de adubos e
ferti l izantes,  que subiram
14,28%, leite in natura, com al-
ta de 5,74%, aves, avanço de
6,59%, e bovinos, de 1,73%.

IGP-M

Governo volta a ter déficit no 
ano com rombo de R$ 53,6 bi 
FÃBIO PUPO/FOLHAPRESS

As contas do governo central
(que incluem Tesouro Nacional,
Previdência e Banco Central) re-
gistraram um déficit primário de
R$ 53,6 bilhões no primeiro se-
mestre, voltando a ficar no ver-
melho após um período de supe-
rávit no acumulado até maio.

Esse é o terceiro maior déficit
para o primeiro semestre na série
histórica (iniciada em 1997), já
considerando dados atualizados
pela inflação.

Apesar disso, o rombo no se-

mestre é 65% menor (em termos
reais) do que no mesmo período
do ano passado. A diminuição
decorre da desaceleração das
despesas ligadas à pandemia e
da expansão das receitas fede-
rais na comparação com o ano
passado.

O resultado, divulgado pelo
Tesouro Nacional ontem, mostra
que a receita líquida subiu 57%
(para R$ 731,9 milhões) no se-
mestre na comparação com o
mesmo período de um ano atrás.
Enquanto isso, as despesas caí-
ram 34% (para R$ 785,6 milhões).

No ano passado, o país en-
frentava o primeiro ano da pan-
demia e o governo executava
medidas com impacto fiscal mais
forte -como o auxílio emergen-
cial maior e adiamentos de im-
postos mais amplos.

Somente em junho, o resulta-
do primário do governo central
foi um déficit de R$ 73,5 bilhões,
queda real de 65% frente a em ju-
nho de 2020.

O Tesouro lembrou em nota
que o Brasil é um dos países
emergentes com maior endivi-
damento público e apresenta re-

sultado fiscal deficitário desde
2014.

Por isso, afirma que, "apesar
dos avanços recentes no desem-
penho da arrecadação, o país ain-
da dispõe de um caminho a ser
percorrido para alcançar níveis
prudentes de endividamento".

"É fundamental a manuten-
ção do processo de consolidação
fiscal para que seja possível con-
vergir o endividamento público
brasileiro para níveis pruden-
ciais e garantir os fundamentos
para o crescimento econômico
sustentável", afirma o Tesouro.

PRIMEIRO SEMESTRE

Vendas da indústria de
registram queda de 0,2%

FIESP

As vendas reais da indústria
paulista caíram 0,2% entre maio
e junho, revela o Levantamento
de Conjuntura, divulgado ontem
pela Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo e pelo
Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp/Ciesp). Se-
gundo o relatório, a produção
aumentou 0,4% e o nível de utili-
zação da capacidade instalada
cresceu 0,5 ponto percentual,
atingindo 80,5%, marca superior
à média da série histórica da in-
dústria paulista (79,4%).

De acordo com o levanta-
mento, no segundo trimestre
deste ano, as horas trabalhadas
na produção fecharam com re-
dução de 0,6%, e as vendas reais
recuaram 2,7% na comparação
com o primeiro trimestre. Com
relação ao segundo trimestre do
ano passado, as horas trabalha-
das na produção caíram 18,1% e
17,5% nas vendas reais.  

PREVISÃO
Conforme a Fiesp, a expec-

tativa para o segundo semestre
do ano é de aceleração do rit-
mo de recuperação na produ-
ção e no faturamento da in-
dústria no estado. 

Os fatores que poderão con-
tribuir para isso são o setor ex-
terno em forte expansão, a re-
novação do auxílio emergen-
cial, o uso da poupança acu-
mulada em 2020, o avanço do
processo de vacinação contra a
covid-19 e o baixo nível de es-
toques do setor.

O sensor de julho fechou
em 51,6 pontos, resultado que
mantém o indicador no campo
de expansão (acima de 50 pon-
tos). A avaliação geral das con-
dições de mercado teve queda
e fechou em 48,8 pontos em ju-
lho. O índice de vendas atingiu
51 pontos, mantendo-se tam-
bém em expansão.
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País/São Paulo

SP proíbe queima 
e comercialização 
de fogos de artifício

LEI DO SILÊNCIO

O Governador João Doria
(foto) sancionou a Lei
17.389/2021, de autoria dos De-
putados Bruno Ganem e Maria
Lúcia Amary, que proíbe a quei-
ma, soltura, comercialização,
armazenamento e transporte
de fogos de artifício e de artefato
pirotécnico de estampido no es-
tado de São Paulo. A sanção foi
publicada na edição de ontem
do Diário Oficial do Estado.

A proibição se aplica a re-
cintos fechados, ambientes
abertos, áreas públicas e locais
privados. Fogos que produ-
zem efeitos visuais sem estam-
pidos podem continuar a ser
utilizados e comercializados.

Permanece permitida a co-
mercialização de fogos de arti-
fício e dos artefatos pirotécni-
cos de estampido fabricados
no estado de São Paulo desti-
nados a outros estados e a ou-
tros países.

O valor da multa aos infrato-
res será equivalente a 150 vezes
o valor da UFESP (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo),
ou pouco mais de R$ 4,3 mil. Se
a infração for cometida por em-
presa, o valor será equivalente a
400 vezes o valor da UFESP, ou
pouco mais de R$ 11,6 mil. Os
valores serão dobrados em caso
de reincidência em período in-
ferior a 180 dias.

COVID-19

Chamado de mentiroso pelo 
STF, Bolsonaro contra-ataca
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro disse ontem que
o STF (Supremo Tri-

bunal Federal) cometeu crime
ao permitir que prefeitos e go-
vernadores tivessem autonomia
para aplicar medidas restritivas
contra a pandemia da Covid-19.

"O Supremo, na verdade, co-
meteu um crime ao dizer que
prefeitos e governadores de for-
ma indiscriminada poderiam,
simplesmente suprimir toda e
qualquer direito previsto no in-
ciso (do artigo) 5º da Constitui-
ção, inclusive o 'ir e vir"', disse
Bolsonaro a apoiadores. A fala

foi divulgada por um canal bol-
sonarista no Youtube.

A declaração de Bolsonaro foi
uma reação à mensagem posta-
da em uma rede social do STF
na quarta-feira. No texto, a corte
reafirma que não impediu o go-
verno federal de agir no enfren-
tamento da Covid-19. "O STF
não proibiu o governo federal de
agir na pandemia! Uma mentira
contada mil vezes não vira ver-
dade!", afirmou no Twitter.

"Isso é fake news. O Supremo
decidiu que as medidas restritivas
impostas por governadores e pre-
feitos não poderiam ser modifica-
das por mim", disse o presidente.

Mais tarde, Bolsonaro publi-

cou em suas redes sociais nota
com o título "O Presidente da
República e o STF". Ele afirma
no texto que o Supremo "dele-
gou poderes para que estados e
municípios fechassem o comér-
cio, decretassem lockdown, fe-
chassem igrejas, prendessem
homens e mulheres em praças
públicas ou praias, realizassem
toque de recolher, etc".

Na nota, Bolsonaro lembra
que entrou com duas ações no
STF para derrubar decretos de
governadores. "Lamentavelmen-
te estas ações sequer foram ana-
lisadas", afirma. O presidente
também lista ações do governo
federal na pandemia e diz que a

vacina é "uma realidade" no país.
Apesar da réplica do presi-

dente, ministros do Supremo
acharam melhor dar uma res-
posta institucional. A avaliação
é a de que não adianta o Judiciá-
rio ficar batendo boca com o
mandatário, sob pena de inflar
ainda mais as alegações do che-
fe do Executivo.

O clima entre magistrados e
Bolsonaro, porém, só piora. A
constatação entre assessores de
integrantes do STF é que eles es-
tão cada vez mais impacientes
com o presidente e a conse-
quência dos ataques do manda-
tário é que ele vai perdendo
pontes com o tribunal.

Justiça federal critica 'arroubos
autoritários' de colégio militar

Em uma decisão com bron-
cas e citando a ditadura e o ho-
locausto, a Justiça Federal em
Minas Gerais mandou abrir in-
vestigação contra o comando do
Colégio Militar de Belo Horizon-
te, administrado pelo Exército,
por descumprimento de medida
judicial relativa à pandemia da
Covid-19.

O Sindsep (Sindicato dos Tra-
balhadores Ativos, Aposentados
e Pensionistas do Serviço Público
Federal em Minas Gerais) obteve
em setembro de 2020, em limi-
nar, o direito de os professores
civis do Colégio Militar leciona-
rem somente remotamente du-
rante a pandemia. A decisão não
envolveu docentes militares.

Mas a direção do colégio es-
tava obrigando os professores

civis a irem à instituição para
desempenhar outras tarefas, co-
mo abrir portas das salas e tro-
car jalecos, conforme o escritó-
rio Aroeira Braga, Gusman Pe-
reira, Carreira Alvim e Advoga-
dos Associados, que representa
o sindicato.

Ao determinar a investiga-
ção, o juiz William Ken Aoki, da
3ª Vara Federal de Belo Hori-
zonte, afirmou que as Forças Ar-
madas não têm autoridade para
desobedecer o Poder Judiciário.

O magistrado disse ainda, pa-
ra justificar a apuração, haver
necessidade de que "tais arrou-
bos autoritários e antipatrióticos
não sejam incentivados ou per-
mitidos em um regime demo-
crático e constitucional".

"É inadmissível o descumpri-

mento de decisão judicial profe-
rida pelo Poder Judiciário. Ao
contrário do que pode eventual
e inconstitucionalmente pensar
de forma autoritária o Comando
do CMBH, às Forças Armadas
não foi dado nenhum tipo de
poder moderador pela Consti-
tuição de 1988, muito menos ne-
nhuma autoridade que autorize
descumprir o Poder Judiciário,
democrática e legitimamente
constituído da República Fede-
rativa Brasileira", diz trecho da
decisão do magistrado.

O juiz afirma ainda que não foi
esclarecido se o comando do co-
légio agiu de forma autônoma "ou
se eventualmente apenas seguiu
ordens de autoridade hierarqui-
camente superior, e de qual nível
superior partiu tal comando".

MG

Se eu perder houve fraude' é discurso de
quem não aceita democracia, diz Barroso
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), Luís Ro-
berto Barroso, voltou a fazer crí-
ticas ao voto impresso ontem e
disse que o discurso de que "se
eu perder, houve fraude, é um
discurso de quem não aceita a
democracia".

Nos últimos dias, o presiden-
te Jair Bolsonaro tem feito
ameaças contra o processo de-
mocrático brasileiro e, sem

apresentar nenhuma prova,
afirmou que há fraude eleitoral
no TSE.

Sem citar o presidente, Barro-
so afirmou que não há fraudes no
processo eleitoral brasileiro des-
de 1996, quando as urnas eletrô-
nicas começaram a ser utilizadas.

"Em 2014, o candidato derro-
tado pediu a auditoria do siste-
ma, foi feita a auditoria e o pró-
prio partido do candidato foi
convencido que não houve frau-
de", lembrou, se referindo a Aé-

cio Neves (PSDB), que perdeu as
eleições daquele ano por uma
diferença de cerca de 3,5 mi-
lhões de votos para Dilma Rous-
seff (PT).

Durante inauguração do
TRE-AC (Tribunal Regional
Eleitoral do Acre), Barroso tam-
bém criticou a PEC (proposta de
emenda à Constituição) do voto
impresso, que tramita na Câma-
ra dos Deputados. Para o presi-
dente do TSE, a mudança, caso
ocorra, "será para pior".

Segundo ele, a impressão do
voto resultará em fraudes, pro-
blemas na recontagem e coloca-
rá em risco a segurança do siste-
ma e o sigilo do voto.

"O voto impresso não é me-
canismo de auditoria do voto
eletrônico pela singela razão de
que o voto impresso é menos se-
guro do que o voto eletrônico.
Você não cria um objeto de au-
ditoria menos seguro do que o
objeto que está sendo audita-
do", disse.

VOTO IMPRESSO

Doria entrega doações
para população de rua

ENTIDADES

O Governador João Doria
realizou ontem de manhã a
doação de 7,5 mil cobertores, 1
mil sacos de dormir e 2 mil pa-
res de meia para 16 entidades
que atendem a população em
situação de rua na capital. A
ação faz parte da campanha
Inverno Solidário e do progra-
ma Noites Solidárias, iniciativa
inédita lançada no dia anterior
pelo Governo de SP para ga-
rantir acolhimento, proteção
social e segurança alimentar às
pessoas em situação de rua du-
rante a forte onda de frio que
chegou ao estado.

A entrega das doações ocor-
reu na Casa de Oração do Povo

de Rua, localizada na região da
Luz. O material será disponibi-
lizado para que as outras 15
entidades façam a retirada.
Participaram da ação o Prefei-
to da capital, Ricardo Nunes, o
Padre Júlio Lancellotti, a Presi-
dente do Conselho do Fundo
Social, Bia Doria, o Presidente
do Fundo Social, Fernando
Chucre, a Secretária de Desen-
volvimento Social, Célia Par-
nes, e o CEO da empresa CCR,
Marco Cauduro, que represen-
tou o Comitê Empresarial Soli-
dário, criado pelo Governo de
SP para envolver a iniciativa
privada em causas sociais do
Estado.

Museu da Língua
Portuguesa será reaberto

DOMINGO

DANIEL MELLO/ABRASIL 

O Museu da Língua Portu-
guesa será reaberto ao público
a partir do próximo domingo.
No sábado, será feita uma ceri-
mônia de abertura com autori-
dades de países falantes da lín-
gua portuguesa e ex-presiden-
tes do Brasil. O museu que fica
na Estação da Luz, um edifício
do final do século 19 centro de
São Paulo, foi destruído por um
incêndio em dezembro de
2015. Ontem, as obras de re-
construção foram entregues.  

Foram investidos cerca de
R$ 85 milhões nas obras de re-
construção de diversos apoia-
dores privados e do governo do
estado de São Paulo e do gover-
no federal, pela Lei Rouanet. As
obras começaram em 2017 e fo-
ram acompanhadas pelos ór-
gãos federais, estaduais e mu-
nicipais de proteção do patri-
mônio histórico e

NOVOS ESPAÇOS
A reconstrução trouxe no-

vos espaços ao projeto original,
assinado pelo arquiteto Paulo
Mendes da Rocha (1928-2021).
Entre as novas intervenções es-
tá um terraço com vista para o
Jardim da Luz e para a torre do
relógio, símbolo da estação.
Também foi criado um centro
de referência de estudos da lín-
gua portuguesa, para receber
fóruns e permitir a aproxima-

ção de pesquisadores.
O museu manteve o concei-

to de exposições imersivas e in-
terativas, com conteúdo desen-
volvido com a colaboração de
linguistas, estudiosos e artistas
do Brasil e outros países lusófo-
nos. Entre os nomes de desta-
que estão o músico José Miguel
Wisnik, os escritores José
Eduardo Agualusa, Mia Couto,
Marcelino Freire e Antônio Ri-
sério, a slammer Roberta Estre-
la D’Alva e o documentarista
Carlos Nader

PROTOCOLOS 
A reabertura acontece den-

tro dos protocolos de seguran-
ça para evitar a disseminação
da covid-19, com a necessidade
de agendamento prévio das vi-
sitas e restrição de público. As
pessoas também vão receber
uma caneta especial para pode-
rem interagir com os vídeos e
jogos com tecnologia touch
screen.

A instituição também tem
como foco além da missão edu-
cativa, segundo a diretora-exe-
cutiva, Renata Motta, o diálogo
com a vizinhança. “A gente tem
todo um restauro muito bonito
desse edifício, com a ativação
de novos espaços com ocupa-
ção de serviços de café e loja e
também um saguão com uma
programação cultural que faz o
diálogo com esses diferentes
públicos do entorno”, destacou.

Pazuello: apuração no caso Covaxin
foi pedido informal de Bolsonaro
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O general do Exército e ex-
ministro da Saúde Eduardo Pa-
zuello disse à Polícia Federal on-
tem que o pedido do presidente
Jair Bolsonaro para que fossem
investigadas suspeitas de irregu-
laridade na compra da vacina
indiana Covaxin chegou a ele de
maneira informal.

Por essa razão, afirmou Pa-
zuello aos investigadores, o caso
não recebeu o devido tratamen-
to do ministério. Na época, ór-
gãos de investigação não foram
acionados pelo governo.

Pazuello explicou à PF que
coube ao então secretário-exe-
cutivo da pasta, coronel Elcio
Franco, averiguar o assunto e
que nada de irregular foi cons-
tatado.

A versão coincide com o que
Bolsonaro tem dito sobre o caso.

O ex-ministro foi interrogado
pela PF em dois inquéritos. No
primeiro, respondeu a pergun-
tas sobre a denúncia de prevari-
cação atribuída ao presidente
pelo deputado federal Luis Mi-
randa (DEM-DF) e pelo seu ir-
mão Luis Ricardo Miranda, ser-
vidor do Ministério da Saúde.

No outro, o militar respondeu
a questionamentos sobre as sus-
peitas de irregularidade no pro-
cesso de compra da Covaxin.

Quando a vacina foi nego-
ciada com o laboratório Bharat
Biotech,  ele  era o t i tular  da
Saúde. Após as suspeitas de ir-
regularidades, que envolvem o
alto escalão da pasta na gestão
Pazuello, o Ministério da Saú-
de anunciou a suspensão do

contrato.
A compra foi intermediada

pela Precisa Medicamentos. Há
indícios de favorecimento a ela
nas tratativas com o governo.
Além da PF, o Ministério Públi-
co Federal e a CPI da Covid no
Senado investigam o caso.

A Precisa tem como sócio o
empresário Francisco Maximia-
no, apontado como pessoa pró-
xima ao líder do governo Bolso-
naro na Câmara, deputado Ri-
cardo Barros (PP-PR).

Maximiano é dono também
da Global Gestão em Saúde, em-
presa que já teve contratos com
o Ministério da Saúde.

A Global é alvo de ação de
improbidade administrativa
apresentada pela Procurado-
ria da República no Distrito
Federal à Justiça sob a acusa-

ção de vender medicamentos
de alto custo, mas não entre-
gá-los. Foi apontado um pre-
juízo de R$ 20 milhões aos co-
fres públicos.

As irregularidades ocorreram
no período em que a pasta era
comandada por Barros, entre
2016 e 2018, no governo Michel
Temer (MDB). O deputado é al-
vo também da ação de improbi-
dade do MPF e da CPI.

No caso da suposta prevari-
cação de Bolsonaro, o presiden-
te é investigado em inquérito
autorizado pela ministra do STF
(Supremo Tribunal Federal) Ro-
sa Weber. A magistrada atendeu
pedido da PGR (Procuradoria-
Geral da República) para inves-
tigar o caso. A solicitação da
Procuradoria, porém, só foi feita
após pressão de Rosa.

PF
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VALTER CAMPANATO/ABRASIL

Na decisão, ele cita o regime
militar, que vigorou entre 1964 e
1985 no país. "A ditadura militar
brasileira e a condenação do
Brasil no 'caso Guerrilha do Ara-
guaia', proferido pela Corte In-
teramericana de Direitos Hu-
manos, nos fazem lembrar que
nunca mais desejamos um regi-
me autoritário em terras Brasi-
leiras, pela corrupção, pelas
atrocidades cometidas, pelas
violações inomináveis aos direi-
tos humanos e pelas inúmeras
vidas inocentes de patriotas que
foram ceifadas pelo regime de
exceção."

A decisão fez menção ainda
ao holocausto, ao afirmar que,
assim como ocorreu no genocí-
dio judeu na Segunda Guerra,
"os militares brasileiros 'apenas
seguiram ordens', para que de
forma reiterada no presente
processo, em diversas oportuni-
dades, pedissem o retorno às
aulas presenciais".

Segundo o escritório, a insti-
tuição de ensino estava fazendo
pressão sobre os professores.
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Castillo escolhe esquerdista
para ser primeiro-ministro

O novo presidente peruano,
Pedro Castillo, escolheu ontem
Guido Bellido Ugarte, um con-
gressista de seu próprio partido, o
esquerdista Perú Libre, para ser o
primeiro-ministro do país andi-
no. Ugarte é um nome próximo ao
principal líder político da legen-
da, Vladimir Cerrón, um dirigente
de esquerda radical, admirador
do chavismo, que está condenado
por corrupção e por isso não pôde
concorrer à presidência. Cerrón é
o padrinho político de Castillo,
que tomou posse na quarta-feira
passada.

A escolha de Ugarte, 41, eleito
representante por Cuzco no Par-
lamento, é um sinal de que Castil-
lo levará adiante o projeto anun-

ciado de descentralizar a admi-
nistração.

"Não será mais necessário ir
até Lima, o governo estará em to-
dos os cantos do país", afirmou,
pouco antes de fazer a nomeação.

O primeiro-ministro escolhido
pelo presidente tem uma investi-
gação aberta contra si por "esti-
mular o terrorismo". Ele já deu al-
gumas declarações a favor do gru-
po guerrilheiro Sendero Lumino-
so, cujo enfrentamento com o Es-
tado peruano gerou mais de 70
mil mortes nos anos 1980 e 1990.

O anúncio ocorreu em uma ce-
rimônia simbólica de posse presi-
dencial, em Ayacucho, local de
uma das batalhas pela indepen-
dência mais importantes da re-

gião. A posse de Castillo ocorre
em meio às comemorações dos
200 anos da data.

Em um discurso mais breve
que o do dia anterior, Castillo
voltou a afirmar que combaterá a
corrupção, enviará um projeto
de lei para convocar uma nova
Assembleia Constituinte por
meio de referendo e que lutará
contra os abusos do atual poder
econômico.

Estavam presentes os presi-
dentes Sebastián Piñera (Chile),
Luis Arce (Bolívia), Alberto Fer-
nández (Argentina) e o ex-presi-
dente boliviano Evo Morales. Eles
viajaram desde Lima, onde no
dia anterior assistiram à posse
formal de Castillo. 

PERU

Com 54% da população vacinada,
Portugal alivia restrições 
GIULIANA MIRANDA/FOLHAPRESS

Com mais de 54% da popu-
lação completamente vacina-
da contra a Covid-19 (e 67,8%
já com a primeira dose do imu-
nizante), Portugal anunciou o
alívio de algumas medidas res-
tritivas a partir do próximo do-
mingo.

O governo vai acabar com o
toque de recolher obrigatório -
atualmente em vigor entre as
23h e as 5h na maior parte do
país- e irá ampliar o horário de
funcionamento de estabeleci-
mentos comerciais.

Antes obrigados a fecharem
às 22h30, restaurantes poderão
operar até as 2h. Atividades
culturais também retornarão a
seus horários habituais de fun-
cionamento.

Eventos esportivos voltam a
poder ter público, com regras
ainda a serem apresentadas
pela DGS (Direção-Geral da
Saúde).

As medidas fazem parte da
primeira das três fases do novo
plano de desconfinamento,
anunciado ontem pelo primei-
ro-ministro,  António Costa
(Partido Socialista), após reu-
nião do Conselho de Ministros.

Se a situação epidemiológi-
ca se mantiver sob controle, o
plano prevê que mais medidas
de restrição sejam retiradas
em setembro e em outubro. O
governo não descarta acelerar
a reabertura caso a cobertura
vacinal aumente mais rápido
do que o esperado.

"Este momento,  em que
mais de 50% dos portugueses

estão vacinados, é o momento
em que podemos dar um novo
passo. 

Sabemos que há uma luta
contra o tempo entre a vacina-
ção e a capacidade de o vírus ir
ganhando novas qualidades e
ir se transformando e criando
novas variantes", justificou o
premiê.

As autoridades lusas anun-
ciaram também a ampliação
da exigência do certificado di-
gital europeu para ter acesso a
estabelecimentos e atividades.

O documento, válido em to-
dos os países da União Euro-
peia, atesta a vacinação com-
pleta, a realização de um teste
recente com resultado labora-
torial negativo ou ainda a recu-
peração há menos de seis me-
ses da doença.

Paes anuncia
reabertura de
estádios e
boates no Rio 
LOLA FERREIRA/FOLHAPRESS

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes (PSD),
anunciou ontem um planeja-
mento para retomada das ati-
vidades na capital fluminen-
se. O plano prevê queda das
medidas restritivas gradual-
mente até o dia 15 de novem-
bro, data em que tudo será li-
berado, inclusive a obrigato-
riedade do uso de máscaras.

O planejamento tem três
datas-chave: 2 de setembro,
17 de outubro e 15 de novem-
bro. Em cada uma delas, a ci-
dade prevê o aumento de
pessoas vacinadas.

Em 2 de setembro, espera-
se 54% da população adulta
completamente vacinada.
No dia 17 de outubro, o Rio
de Janeiro espera que os nú-
meros subam para 65%. Na
data derradeira, 15 de no-
vembro, a previsão é de 90%
da população adulta comple-
tamente vacinada.

A partir da primeira data,
o Rio prevê a liberação de
eventos abertos e de 50% de
público nos estádios, casas
de show e boates, com todos
os presentes vacinados. Em
ambos os casos, será exigido
o uso de máscaras e álcool
em geral.

Na segunda data, 17 de
outubro, estádios, boates e
casas de show poderão fun-
cionar com capacidade com-
pleta, mas todos os presentes
deverão estar vacinados.

O dia 15 de novembro
marca a queda da obrigato-
riedade do uso de máscaras
na cidade do Rio de Janeiro,
exceto em transporte público
e hospitais. Paes planeja que
não seja mais necessário
também controlar a capaci-
dade dos locais e o distancia-
mento entre pessoas.

O prefeito afirma que é um
"otimista", e anuncia a rea-
bertura para que os cariocas
"se programem". Ainda as-
sim, o prefeito admite a pos-
sibilidade de recuar caso haja
aumento nos índices.

"O que anunciamos hoje
depende da atitude de cada
um. É fundamental que as
pessoas continuem se vaci-
nando e as vacinas conti-
nuem chegando", afirma.

NOVO NORMAL

Uerj vai dar
auxílio a alunos
docentes e
técnicos 

Estudantes, docentes e téc-
nicos da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uerj) irão
receber quatro tipos de auxílios
financeiros a partir de agosto. A
iniciativa acontece com apoio
da Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Secti).
Dentre os beneficiados, estão
os estudantes cotistas e os que
se encontram em vulnerabili-
dade social. Além disso, a uni-
versidade, no final do ano pas-
sado, distribuiu mais de nove
mil tablets para os alunos. 

Os benefícios oferecidos pe-
la Uerj são: o auxílio alimenta-
ção de R$ 300 até o final do ano,
para os alunos cotistas e os que
se encontram em vulnerabili-
dade social, além de um auxílio
para a compra de material di-
dático em cota única no valor
de R$ 600 para a mesma cate-
goria; já para os docentes e téc-
nicos, auxílio tecnológico de R$
1.500 pago em cota única e pa-
ra todos os funcionários da
universidade um aumento de
50% nos auxílios alimentação e
creche. A aluna de história e ati-
vista pelas causas estudantis,
Camila Menezes Pereira, de 25
anos, fala com orgulho da es-
trutura que a Uerj está disponi-
bilizando para os seus alunos. 

AJUDA FINANCEIRA

Com vacinação em queda,
país vai exigir imunização
de servidores federais
THIAGO AMÂNCIO/FOLHAPRESS

C
om o avanço da varian-
te Delta do coronavírus
e com o ritmo da vaci-

nação contra a Covid-19 em
queda, os Estados Unidos passa-
rão a exigir que os servidores
públicos federais estejam imu-
nizados contra a doença, que já
matou 610 mil pessoas no país.
Quem não estiver vacinado de-
verá usar máscara, manter dis-
tanciamento e fazer testes regu-
larmente.

O anúncio foi feito ontem pe-
la Casa Branca, e chamou aten-
ção porque o governo federal é o
maior empregador dos Estados
Unidos. Dados de 2017 da agên-
cia de recursos humanos do go-
verno americano falam em 1,9
milhão de funcionários públicos
federais. O número pode chegar
a quase 3,7 milhões quando se
inclui funcionários dos correios
e trabalhadores terceirizados,
segundo números da agência de
notícias Reuters.

O governo americano quer
ainda pagar US$ 100 para quem
for se vacinar, como mais um in-
centivo para acelerar a imuniza-
ção no país, anunciou o Depar-
tamento do Tesouro americano,
"um benefício para impulsionar
as taxas de vacinação, proteger
comunidades e salvar vidas",
disse o órgão em comunicado.

O estímulo e a obrigatorieda-
de para servidores públicos vêm
em um momento em que o rit-
mo da vacinação caiu a patama-
res próximos do que era regis-
trado em janeiro. Após atingir
um pico de 4,6 milhões de novas
doses aplicadas em apenas um

dia, em 10 de abril, a adminis-
tração de novos imunizantes
caiu constantemente e hoje a
média diária está em cerca de
600 mil doses.

A queda no ritmo de vacina-
ção frustrou os planos do gover-
no de acelerar a retomada da
normalidade. A meta era imuni-
zar 70% da população adulta
com pelo menos uma dose até 4
de julho, feriado da indepen-
dência americana, mas até esta
quinta-feira, quase um mês
após o plano, a proporção era de
69,4% de adultos vacinados com
ao menos uma dose -e 57,2% da
população geral.

Entre os que completaram o
ciclo de imunização, ou seja, to-
maram as duas doses da vacina
nos casos em que isso é necessá-
rio, a proporção de adultos in-
teiramente vacinados é para
60,3%, e de 49,4% quando se
considera a população em geral.

Em termos de comparação,
no Brasil a proporção de vacina-
dos adultos com ao menos uma
dose é de 63,3%, e totalmente
vacinados é de 24,5%.

Essa dificuldade em ampliar
o número de vacinados nos Es-
tados Unidos contrasta com a
capacidade do país de adquirir
e administrar esses imunizan-
tes. Isso porque os americanos
têm menos confiança na vaci-
na: pesquisa do Pew Research
Center de fevereiro mostrava
que 30% da população do país
não pretendia se vacinar -pro-
porção que havia chegado a
49% em setembro do ano ante-
rior. Para se ter uma ideia, no
Brasil a adesão à vacina é de
94%, segundo pesquisa Datafo-

lha, e apenas 5% diz não querer
se imunizar.

A queda na velocidade de
imunização se tornou motivo de
preocupação ainda maior com o
avanço da variante delta do co-
ronavírus nos Estados Unidos,
mutação mais contagiosa que
em pouco tempo se tornou pre-
dominante. Em abril, 0,6% dos
casos de Covid-19 no país eram
causados pela variante delta.
Em julho, esse número saltou
para 83,2%, segundo dados do
CDC (Centro de Controle de
Doenças).

A variante delta traz também
preocupações econômicas. Da-
dos do governo divulgados nes-
ta quinta mostram que o PIB
(Produto Interno Bruto) do país
cresceu 6,5% no segundo tri-
mestre, alta inferior aos 8,5% es-
perados, ainda que recoloque a
economia do país em níveis pré-
pandemia. 

Entre os fatores elencados
para o crescimento abaixo do
esperado estão o ressurgimento
da Covid-19 em algumas regiões
do país, além da escassez da
mão de obra. O Federal Reserve,
banco central dos EUA, afirmou
que "a trajetória da economia
continua a depender do percur-
so do vírus".

Com esse cenário, o governo
americano já mudou os planos
de retomada da vida normal. O
país, que foi um dos primeiros a
revogar a recomendação do uso
de máscara para pessoas já vaci-
nadas, em maio, anunciou na
terça-feira passada que a prote-
ção deveria voltar a ser usada
em ambientes fechados em lo-
cais de alto risco.
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INVERNO: Sol, com pancadas de chuva 
de manhã e muitas nuvens à tarde e à noite.
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