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EM DEFESA DOS AMIGOS

Bolsonaro critica taxação de grandes fortunas 
O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem propostas de

taxar grandes fortunas e disse que ser rico no Brasil se tor-
nou um crime. "Alguns querem que eu taxe grandes fortu-
nas no Brasil. É um crime agora ser rico no Brasil. A França,

há poucas décadas, fez isso. O capital foi para a Rússia", dis-
se o presidente durante evento no Ministério da Cidadania.
A declaração de Bolsonaro ocorre no momento em que o
ministro da Economia, Paulo Guedes, tenta calibrar a pro-

posta preliminar da segunda fase da reforma tributária, que
mexe nas regras do Imposto de Renda e desagradou empre-
sários. "Querem que se aumente carga tributária, que se ta-
bele preços, como a Argentina fez com a carne.  PÁGINA 2

A alta das importações em ritmo maior que o das exportações fez o su-
perávit da balança comercial recuar levemente em julho. No mês passa-
do, o país exportou US$ 7,395 bilhões a mais do que importou. Esse foi o
segundo melhor resultado da história, só perdendo para julho do ano
passado (US$ 7,601 bilhões). Apesar da queda de 2,7% em valores abso-

lutos, o saldo comercial em julho bateu recorde pelo critério da média
diária. Ao dividir o superávit pelo número de dias úteis, o saldo cresceu
1,7% em julho de 2021 na comparação com o mesmo mês do ano passa-
do. Segundo o Ministério da Economia, a diferença decorre do fato de
que julho deste ano teve 22 dias úteis, contra 23 em 2020. PÁGINA 2

Em uma série de novos ataques contra o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), incluindo alegações já desmentidas, o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (foto), acusou ontem o presidente da corte,
ministro Luís Roberto Barroso, de querer uma eleição "suja" no ano
que vem. "Quem quer eleição suja e não democrática é o ministro
Barroso. Esse cara se intitula como (quem) não pode ser criticado",
declarou, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Al-
vorada. A fala foi transmitida pelas redes sociais de Bolsonaro. Na
conversa com os simpatizantes, Bolsonaro voltou a alimentar, sem
apresentar qualquer evidência, a teoria de que Barroso -que tam-
bém é ministro do STF- estaria atuando para armar a eleição em fa-
vor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O Barroso aju-
da a botar o cara (Lula) para fora da cadeia, torna elegível. E o Bar-
roso vai contar os votos dele lá? Qual a consequência disso?". Não
existe qualquer indício que corrobore essa acusação. Bolsonaro
também repetiu ontem a alegação de que a contagem dos votos se-
ria feita numa "sala secreta" no TSE, afirmação já desmentida ante-
riormente pelo tribunal. A corte eleitoral explicou que a apuração
dos resultados é feita automaticamente pela urna após o encerra-
mento da votação. PÁGINA 3

FRAUDE NA SAÚDE

ELEIÇÕES 2022

O celular da diretora da Pre-
cisa Medicamentos, Emanuela
Medrades, registra oito chama-
das de um telefone usado por
um capitão de mar e guerra
com cargo de gerência no Mi-
nistério da Defesa e quatro li-
gações do senador Luís Carlos
Heinze (PP-RS), um dos mais
ferrenhos defensores do presi-
dente Jair Bolsonaro na CPI da
Covid no Senado. Nos dois ca-
sos, Medrades foi procurada
antes do escândalo envolvendo
o contrato de R$ 1,61 bilhão pa-
ra a compra de 20 milhões de
doses da vacina indiana Cova-
xin. As informações dos regis-
tros estão no relatório da que-
bra do sigilo telefônico da dire-
tora da Precisa, determinada
pela CPI. Reportagem do jornal
Folha de S.Paulo já havia mos-
trado que dados telefônicos da
diretora, em posse da CPI,
apontam contatos intensos
com os principais gabinetes do
Ministério da Saúde, no perío-
do da primeira proposta para
negociar a Covaxin. PÁGINA 3

COMÉRCIO EXTERIOR

Balança tem segundo maior
superávit para meses de julho

MARCELO CAMARGO/ABRASL

Afeganistão
culpa EUA
por retorno
do Talibã

RETIRADA DE TROPAS

PÁGINA 4

Senador e 
oficial ligaram
para celular 
de Medrades

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux,
mandou duros recados ao presidente Jair Bolsonaro em seu dis-
curso ontem na sessão de abertura dos trabalhos da corte no se-
gundo semestre. O chefe do tribunal afirmou que a harmonia e a
independência entre os Poderes "não implicam em impunidade
de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições". "Em-
bora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as insti-
tuições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequa-

do para erguer a voz diante de eventuais ameaças", disse. Apesar
de não ter mencionado o chefe do Executivo, o discurso foi dire-
cionado a Bolsonaro, que tem feito ataques a integrantes do STF e
ameaçado a realização das eleições do ano que vem caso não seja
implementado o voto impresso no país. O presidente da corte dis-
se que as nações só conseguem se desenvolver mediante respeito
às instituições e que "a democracia nos liberta do obscurantismo e
da intolerância". PÁGINA 3

Reação fica apenas em duros recados de Fux

Bolsonaro tem
novo discurso
golpista contra
Barroso e TSE
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Economia

Dólar cai para 
R$ 5,16; Bolsa fecha 
com alta de 0,59%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Num dia de alívio externo e
de expectativa com a próxima
reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom), o dólar
caiu para R$ 5,16 após ter su-
perado R$ 5,20 na sexta-feira
passada. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) chegou a
subir mais de 2% de manhã,
mas desacelerou no fim do
dia, influenciada pelo merca-
do norte-americano.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,165,
com recuo de R$ 0,045 (-
0,86%). A cotação chegou a
cair para R$ 5,11 na mínima
do dia, por volta das 13h45,
mas reduziu o ritmo de queda
após o enfraquecimento do

otimismo no mercado inter-
nacional.

Com o desempenho de on-
tem, o dólar volta a registrar
queda em 2021. No acumulado
de 2021, a moeda norte-ameri-
cana acumula baixa de 0,46%.

No mercado de ações, o oti-
mismo também prevaleceu.
Após a sexta-feira turbulenta,
em que caiu 3,08%, o Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 122.515 pontos, com alta
de 0,59%. Por volta das 11h30,
o indicador subia 2,21%, in-
fluenciado pela divulgação de
lucros de bancos, mas a queda
do preço internacional do pe-
tróleo e o recuo das bolsas
norte-americanas influencia-
ram as negociações perto do
fim da sessão.

Terça-feira, 3 de agosto de 2021

COMÉRCIO EXTERIOR

Balança tem segundo maior
superávit para meses de julho
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

A
alta das importações
em ritmo maior que o
das exportações fez o

superávit da balança comercial
recuar levemente em julho. No
mês passado, o país exportou
US$ 7,395 bilhões a mais do que
importou. Esse foi o segundo
melhor resultado da história, só
perdendo para julho do ano
passado (US$ 7,601 bilhões).

Apesar da queda de 2,7% em
valores absolutos, o saldo co-
mercial em julho bateu recorde
pelo critério da média diária. Ao
dividir o superávit pelo número
de dias úteis, o saldo cresceu
1,7% em julho de 2021 na com-
paração com o mesmo mês do
ano passado. Segundo o Minis-
tério da Economia, a diferença
decorre do fato de que julho
deste ano teve 22 dias úteis, con-
tra 23 em 2020.

No mês passado, as exporta-

ções somaram US$ 25,529 bi-
lhões, alta de 37,5% sobre julho
de 2020 pelo critério da média
diária. As exportações bateram
recorde para todos os meses
desde o início da série histórica,
em 1989. As importações totali-
zaram US$ 18,133 bilhões, alta
de 60,5% na mesma compara-
ção.

A alta no preço das commo-
dities sustentou as exportações.
No mês passado, o volume de
mercadorias embarcadas caiu
8% em relação a julho de 2020.
Os preços subiram, em média,
43,1% na mesma comparação.
Por causa da quebra na safra de
milho, afetada pela seca e pelas
geadas, as exportações do pro-
duto caíram US$ 223 milhões
em julho na comparação com o
mesmo mês do ano passado.

Do lado das importações, as
compras de combustíveis, de
adubos e fertilizantes e de partes
e acessórios de veículos apre-

sentaram o maior crescimento.
A alta do dólar, associada à ele-
vação no preço internacional do
petróleo (usado tanto nos com-
bustíveis como em parte dos fer-
tilizantes), pressionou as impor-
tações. A recuperação da econo-
mia também elevou o consumo.
No mês passado, o volume im-
portado subiu 31%, e os preços
médios aumentaram 15,4%.  

ACUMULADO
Com o resultado de julho, a

balança comercial  acumula
superávit  de US$ 44,126 bi-
lhões nos sete primeiros meses
do ano. O resultado é 48,6%
maior que o dos mesmos me-
ses de 2020, também pelo cri-
tério da média diária, e tam-
bém é o maior da série históri-
ca para o período. O recorde
anterior, de 2017, estava em
US$ 36,318 bilhões.

Em 2021, as exportações con-
tinuam a crescer mais que as

importações. As vendas para o
exterior somaram US$ 161,416
bilhões, alta de 35,3% pela mé-
dia diária em relação aos sete
primeiros meses do ano passa-
do e valor recorde desde o início
da série histórica. As compras
do exterior totalizaram US$
117,289 bilhões, aumento de
30,5% pelo mesmo critério.

ESTIMATIVA
Em julho, o governo elevou

para US$ 105,3 bilhões a previ-
são de superávit da balança co-
mercial neste ano, o que garan-
tiria resultado recorde. A esti-
mativa já considera a nova me-
todologia de cálculo da balança
comercial. As projeções estão
mais otimistas que as do mer-
cado financeiro. O boletim Fo-
cus, pesquisa com analistas de
mercado divulgada toda sema-
na pelo Banco Central, projeta
superávit de US$ 70,37 bilhões
neste ano.

MERCADOS

Capacidade
instalada tem 
maior nível 
desde 2013

A utilização da capacidade
instalada registrou alta de 0,9
ponto percentual em junho
atingindo seu maior patamar
desde abril de 2013, informou
ontem a Confederação Nacio-
nal da Indústria .  Segunda a
pesquisa de indicadores indus-
triais, o nível de atividade da in-
dústria chegou a 82,9% em ju-
nho, na taxa que já desconside-
ra efeitos sazonais (oscilações
típicas de determinadas épo-
cas do ano). Outro indicador
que reverteu tendência de que-
da e voltou a subir em junho,
segundo a CNI, foi o de horas
trabalhadas, que registrou alta
de 0,3%. Mesmo assim, no pri-
meiro semestre a baixa acu-
mulada é de 3,4%. A CNI frisou,
contudo, que o indicador se
encontra em patamar superior
ao de antes da crise provocado
pela pandemia da covid-19.

INDÚSTRIA

Bolsonaro critica taxação de
grandes fortunas no Brasil 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
criticou ontem propostas de ta-
xar grandes fortunas e disse que
ser rico no Brasil se tornou um
crime.

"Alguns querem que eu taxe
grandes fortunas no Brasil. É um
crime agora ser rico no Brasil. A
França, há poucas décadas, fez
isso. O capital foi para a Rússia",
disse o presidente durante even-
to no Ministério da Cidadania.

A declaração de Bolsonaro
ocorre no momento em que o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, tenta calibrar a propos-
ta preliminar da segunda fase da
reforma tributária, que mexe
nas regras do Imposto de Renda
e desagradou empresários.

"Querem que se aumente
carga tributária, que se tabele
preços, como a Argentina fez
com a carne. Não só faltou no

mercado, como subiu de preço",
disse ainda Bolsonaro.

A proposta preliminar da se-
gunda fase da reforma tributá-
ria, que mexe nas regras do Im-
posto de Renda, causou gritaria
entre empresários ao colocar
uma taxação de 20% sobre a dis-
tribuição de lucros e dividendos
aos acionistas e cortar o IR para
as empresas abaixo do que elas
gostariam.

Assustado com a repercus-
são, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse ao empre-
sariado que estava disposto a
calibrar pontos da reforma. O
texto do relator, Celso Sabido
(PSDB-PA), ainda está em dis-
cussão e diversas mudanças na
versão preliminar já ocorreram.

Na sexta-feira passada, Sabi-
no afirmou que seu texto vai vol-
tar a prever a tributação de re-
cursos de pessoas físicas brasi-
leiras em paraísos fiscais. O en-

durecimento estava no projeto
do governo -mas foi retirado na
versão seguinte, de Guedes e Sa-
bino, apresentada a líderes em
13 de julho.

A proposta original previa,
por exemplo, uma tributação de
20% de dividendos e isenção pa-
ra até R$ 20 mil por mês para
pessoas físicas que recebem de
micro e pequenas empresas. O
relator quer ampliar o desconto
para empresas de um mesmo
grupo, entre outras isenções.
Em compensação, ele chegou a
mencionar o fim de subsídios a
alguns setores, como à indústria
química.

A tributação para empresas
também mudou radicalmente
desde que deixou o Ministério
da Economia. No original, a alí-
quota de IR seria cortada aos
poucos, em cinco pontos per-
centuais: de 15% para 12,5%, em
2022, e 10% no ano seguinte.

EM DEFESA DOS AMIGOS

Indicador Ipea mostra 
que investimentos 
cresceram 1,6% em maio

FBCF

CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL

Os investimentos cresceram
1,6% em maio na comparação
com o mês anterior. Em rela-
ção ao mesmo período de 2020,
a expansão ficou em 0,5%. Os
dados, do Indicador Mensal de
Formação Bruta de Capital Fi-
xo (FBCF), foram divulgados
ontem pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea). O indicador é composto
por máquinas e equipamentos,
construção civil, outros ativos
fixos e a sua evolução repre-
senta aumento da capacidade
produtiva da economia e a re-
posição da depreciação do es-
toque de capital fixo.  

Segundo o Ipea, a alta nos
investimentos de maio repre-
senta uma recuperação de ape-
nas uma parte da queda de
17,4% registrada no mês ante-
rior. Em abril, os investimentos
foram influenciados pela forte
queda nas importações, expli-
cada por uma base de compa-
ração elevada em março. Tam-
bém foram contabilizadas
muitas operações envolvendo
importações de plataformas de
petróleo associadas ao Repe-
tro, o regime aduaneiro espe-
cial de exportação e de impor-
tação de bens que se destinam
às atividades de pesquisa.

“Esse regime se encerrou
em dezembro do ano passado,
mas mesmo tendo acabado
existe uma defasagem com re-
lação à contabilização do que
aconteceu até dezembro, por
isso a gente ainda viu ao longo
dos cinco primeiros meses de
2021 esse feito ainda nas esta-
tísticas porque são coisas que
aconteceram até dezembro do
ano passado, mas ainda estão
sendo contabilizadas”, expli-
cou o autor do estudo e pes-
quisador do Ipea, Leonardo
Carvalho, em entrevista à

Agência Brasil.
“Ao longo dos próximos

meses, a gente espera que isso
pare de acontecer. A tendência
é que esses efeitos contábeis se
encerrem de uma vez por to-
das, e possamos ter uma visão
mais clara sem esse tipo de ruí-
do”, disse.

Com o resultado, no trimes-
tre móvel terminado em maio o
indicador continuou apresen-
tando queda de 19,2% em rela-
ção ao período anterior termi-
nado em fevereiro. Mesmo as-
sim, em relação ao mesmo tri-
mestre de 2020, o indicador de
FBCF mostrou alta de 20%. No
resultado acumulado em 12
meses encerrado em maio, os
investimentos apresentaram
expansão de 7,2% contra 6,9%
registrado em abril.

O consumo aparente de
máquinas e equipamentos
apresentou alta de 15% em
maio, encerrando o trimestre
móvel com queda de 32,9%.
Enquanto a produção de má-
quinas e equipamentos desti-
nados ao mercado interno
apresentou crescimento de
4,8% no mês, a importação
cresceu 82,9% no mesmo pe-
ríodo. Esse comportamento
volátil nos últimos meses, tem
sido explicado, em grande me-
dida, pelo efeito das chamadas
importações fictas de platafor-
mas de petróleo associadas ao
Repetro. No acumulado em 12
meses, a demanda interna por
máquinas e equipamentos re-
gistrou aumento de 12,5%.

CONSTRUÇÃO CIVIL
O indicador de investimen-

tos em construção civil, após
modesto crescimento verifica-
do em março, teve a segunda
queda consecutiva na mar-
gem, recuando 1% em maio.
Com isso, o segmento apre-
sentou uma queda de 4,9% no
trimestre móvel.

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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País/São Paulo

Escolas particulares
não têm retorno de
todos os alunos em SP

MEDO DA COVID-19

ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

Mesmo autorizadas a aten-
der 100% dos matriculados to-
dos os dias, escolas particulares
da capital não viram o retorno
de todos os estudantes ontem.

As unidades se prepararam
para oferecer aulas presenciais
a todos, mas muitas famílias op-
taram por ainda manter os fi-
lhos em casa, acompanhando
as atividades remotas. A decisão
é mais recorrente entre os estu-
dantes do ensino médio.

No colégio Luminova, na
Barra Funda, zona oeste da ca-
pital, só cerca de 40% dos alu-
nos dessa etapa voltaram a fre-
quentar as aulas presenciais.
Nas turmas de educação infan-
til e fundamental 1 (do 1º ao 5º
ano), mais de 80% optaram pelo
retorno.

A frequência às aulas pre-
senciais continua sendo opcio-
nal em todo o estado. O governo
João Doria (PSDB) avalia torná-
la obrigatória a partir de setem-
bro, a depender da adesão dos
alunos durante o mês de agosto.

O governo paulista retirou os
limites de atendimento nas es-
colas, a única regra é que elas
devem manter o distanciamen-
to de um metro entre os alunos.
Levantamento do jornal Folha
de S.Paulo mostrou que os
maiores colégios particulares se
organizaram para atender to-
dos os dias todos aqueles que
quiserem frequentar as aulas. Já
na rede pública, prevalece o sis-
tema de rodízio, com o máximo
de 50% dos estudantes por vez.

A Luminova, por exemplo, se
organizou para atender todos
que quisessem voltar. No en-
tanto, a adesão foi menor entre
os alunos mais velhos.

Segundo Paulo Sérgio Can-
dido, coordenador do colégio,
muitos pais de adolescentes
disseram que os filhos estão
adaptados à rotina do ensino à
distância e preferem esperar
até que eles também estejam
vacinados.

O governo de São Paulo pre-
vê iniciar a vacinação de adoles-
centes de 12 a 17 anos em 18 de
agosto. Toda essa faixa etária
deve estar imunizada com a pri-
meira dose até 12 de setembro.

"As famílias ainda têm re-
ceio da contaminação e muitos
pais também não tomaram a
segunda dose. Muitos nos dis-
seram preferir esperar o retor-
no dos filhos à escola no próxi-
mo mês, quando também esta-
rão imunizados."

Dos 145 alunos de ensino
médio, 54 voltaram à escola. Pe-
dro Henrique Correa, 16, entrou
no colégio pela primeira vez na
manhã desta segunda.

Ele se mudou para a escola
no início do ano e ainda não ti-
nha frequentado nenhuma aula
presencial. Pela primeira vez
encontrou colegas que só havia
conhecido por vídeo e conver-
sado por mensagem.

"É bom estar aqui, é bem di-
ferente de ficar sozinho em casa
na frente do computador. Mas
ainda vou precisar de um tem-
po para me adaptar", disse o
aluno, que está no segundo ano
do ensino médio.

Para Lorenza Corazza, 18,
também foi a primeira vez que
frequentou a escola desde mar-
ço do ano passado. Há mais de
16 meses ela não encontrava os
colegas de sala.

"Fiquei muito feliz de en-
contrar todos os meus amigos,
de me arrumar para vir à esco-
la. Em casa, eu acompanhava
as aulas de pijama, deitada na
cama. Ficava cada vez mais tris-
te", conta.

Apesar da felicidade em en-
contrar os amigos, Corazza diz
ainda ter medo de ser contami-
nada e levar o vírus para a famí-
lia. No ano passado, o pai da jo-
vem teve Covid-19 e ficou in-
ternado.

"Passamos por uma situa-
ção muito difícil, tive muito
medo. Não quero passar por
esse sofrimento de novo. Tomo
muito cuidado, mas acho que
só vou ficar segura depois de
me vacinar."

Em outros colégios da capi-
tal, a própria direção optou por
retornar com o atendimento to-
tal dos alunos mais novos antes
de ampliar para os de ensino
médio. A avaliação é de que os
adolescentes têm mais autono-
mia e domínio das tecnologias
para continuar estudando a
distância.

No colégio Santa Cruz, no Al-
to de Pinheiros, zona oeste de
São Paulo, os alunos de educa-
ção infantil e ensino fundamen-
tal 1 já podem frequentar as au-
las todos os dias, sem restrição
de atendimento. Para o ensino
fundamental 2 (do 6º ao 9º ano)
e médio, haverá uma fase de
transição nas próximas três se-
manas até alcançar todos os es-
tudantes.

O mesmo processo de transi-
ção vai acontecer nos colégios
Santa Maria e Marista Arquidio-
cesano.

ELEIÇÕES 2022

RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

E
m uma série de novos
ataques contra o TSE
(Tribunal Superior Elei-

toral), incluindo alegações já
desmentidas, o presidente da
República, Jair Bolsonaro, acu-
sou ontem o presidente da cor-
te, ministro Luís Roberto Barro-
so, de querer uma eleição "suja"
no ano que vem.

"Quem quer eleição suja e não
democrática é o ministro Barroso.
Esse cara se intitula como (quem)
não pode ser criticado", declarou,
em conversa com apoiadores em
frente ao Palácio da Alvorada.

A fala foi transmitida pelas re-
des sociais de Bolsonaro. Na
conversa com os simpatizantes,
Bolsonaro voltou a alimentar,
sem apresentar qualquer evidên-
cia, a teoria de que Barroso -que
também é ministro do STF- esta-
ria atuando para armar a eleição
em favor do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT).

"O Barroso ajuda a botar o ca-
ra (Lula) para fora da cadeia,
torna elegível. E o Barroso vai
contar os votos dele lá? Qual a
consequência disso?". Não exis-
te qualquer indício que corro-
bore essa acusação.

Bolsonaro também repetiu
ontem a alegação de que a con-
tagem dos votos seria feita numa
"sala secreta" no TSE, afirmação
já desmentida anteriormente
pelo tribunal.

A corte eleitoral explicou que
a apuração dos resultados é feita
automaticamente pela urna
após o encerramento da vota-
ção. Em seguida, são impressas
cinco vias do Boletim de Urna,
que traz os votos recebidos por

cada candidato naquele termi-
nal. Vias adicionais do boletim
são disponibilizadas aos fiscais
do partidos.

"O resultado final divulgado
pelo TSE sempre correspondeu
à soma dos votos de cada um
dos boletins de urna impressos
em cada seção eleitoral do país",
diz o TSE.

O presidente tem promovido
uma série de declarações golpis-
tas em defesa do voto impresso,
um projeto bolsonarista atual-
mente em tramitação no Con-
gresso Nacional.

No domingo passado, ele
mais uma vez colocou e dúvida
a realização do pleito, ao afir-
mar: "sem eleições limpas e de-
mocráticas, não haverá eleição".

As recorrentes falas do man-
datário contra o sistema eleitoral

têm elevado a crise entre o Pla-
nalto e os demais Poderes, prin-
cipalmente com o Judiciário.

No Congresso Nacional, uma
articulação de legendas atua pa-
ra derrotar a PEC do voto im-
presso. Lideranças parlamenta-
res consideram extremamente
improvável que a matéria avan-
ce a tempo de valer já para a dis-
puta eleitoral de 2022, como
quer Bolsonaro.

As falas de Bolsonaro têm ge-
rado apreensão. O receio de crí-
ticos é que o mandatário esteja
semeando desconfiança sobre
contagem de votos no país com
o objetivo de ter um argumento
para questionar o resultado, nu-
ma eventual derrota.

Pesquisas de opinião apon-
tam favoritismo do ex-presiden-
te Lula.

Na mais recente pesquisa
Datafolha sobre o cenário do
ano que vem, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva am-
pliou a vantagem nas intenções
de voto e cravou 58% a 31% no
segundo turno.

O presidente também atacou
Lula na transmissão feita nesta
segunda. Ele chamou o petista
de "corrupto", "cachaceiro", "pi-
careta" e "incompetente". 

A conversa com apoiadores
foi recheada de ataques a Barro-
so, que se converteu no alvo pre-
ferencial de Bolsonaro nas últi-
mas semanas.

O presidente disse que Barro-
so "está abusando não é de hoje"
e o acusou de defender o aborto
e a liberação de drogas". "Ele
(Barroso) defende um montão
de coisas que não presta."

Deputados do PT acionam STF contra
Bolsonaro por uso da TV Brasil em live

Um grupo de dez deputados
federais do PT apresentou ao STF
(Supremo Tribunal Federal) uma
notícia-crime acusando o presi-
dente Jair Bolsonaro de improbi-
dade administrativa, propaganda
antecipada e crime eleitoral por
ter usado a TV Brasil para questio-
nar as eleições no país.

Os parlamentares citam a live
realizada pelo presidente na últi-
ma quinta-feira, que foi transmiti-
da em suas redes sociais e por
meio da emissora pública. Bolso-
naro chegou a afirmar que apre-
sentaria o que chamava de provas
das suas alegações sobre fraude

no sistema eleitoral, mas trouxe
apenas teorias que circulam há
anos na internet e que já foram
desmentidas anteriormente.

"Não há dúvidas de que o re-
presentado utilizou a TV Brasil
para fazer promoção pessoal, ata-
cando o sistema eleitoral brasilei-
ro e usando o cargo de presidente
da República para difundir infun-
dada opinião pessoal sobre su-
posta fraude nas urnas eletrôni-
cas, com o nítido propósito de fa-
zer promoção pessoal com vistas
ao processo eleitoral do ano de
2022", afirmam os petistas ao STF.

Entre os signatários estão os

deputados Alencar Santana (PT-
SP), Henrique Fontana (PT-RS),
Rogério Correia (PT-MG), Bohn
Gass (PT-RS), João Daniel (PT-
SE), Pedro Uczai (PT-SC), Leo de
Brito (PT-AC), Erika Kokay (PT-
DF), Arlindo Chinaglia (PT-SP) e
Nilto Tatto (PT-SP).

A notícia-crime pede que a TV
Brasil seja ressarcida pelo tempo
de transmissão da live e que se-
jam apuradas as práticas de abu-
so de poder político e econômico,
de divulgação de fake news eleito-
ral e de propaganda eleitoral an-
tecipada, com aplicação de multa
de até R$ 25 mil por esta última.

"A simples utilização da TV
Brasil, com alcance em todo o
país, para atacar adversários polí-
ticos e o TSE deve ser tida como
propaganda eleitoral antecipada,
inclusive com abuso do poder po-
lítico e econômico", seguem.

Durante a transmissão, Bolso-
naro também criticou o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) por diversas vezes. E afir-
mou, erroneamente, que a con-
tagem dos votos seria feita em
uma sala escura no TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) pelo mes-
mo homem que determinou a
soltura de Lula.

NOTÍCIA-CRIME

Doria promete R$ 50 mi 
para rede hospitalar de pets 

BICHOS

O governador João Doria
(PSDB) anunciou ontem, a ex-
pansão da rede pública paulista
de clínicas veterinárias.

Os novos hospitais pet serão
construídos nas cidades de San-
tos, Santa Bárbara d'Oeste, Re-
gistro, Ribeirão Preto, Barueri,
Jundiaí, Sorocaba e São José do
Rio Preto. As unidades de Araça-
tuba e Votuporanga já haviam
sido anunciadas em maio.

Batizado de "Meu Pet", o pro-
grama foi concebido em parce-
ria com as prefeituras, que terão
de ceder área para a construção
das unidades de saúde para os
animais domésticos.

O governo paulista prevê
destinar cerca de R$ 50 milhões
para erguer as dez primeiras clí-
nicas do programa, que foi clas-
sificado por Doria como o pri-
meiro do tipo no estado de São
Paulo.

As clínicas contarão com es-
trutura para exames diversos, ci-
rurgias, urgência e emergência,
vacinação, castração e até um
sistema próprio de adoção dos
animais encontrados nas ruas.
Todos os serviços disponibiliza-
dos serão gratuitos.

Doria afirmou em coletiva à
imprensa no Palácio dos Ban-

deirantes, na zona oeste da capi-
tal paulista, que a contratação
de funcionários e o custeio das
atividades assistenciais dos hos-
pitais pet ficarão sob responsa-
bilidade dos municípios.

O governador, que possui
oito cachorros em casa, disse
que o programa, além de cum-
prir "uma função social, repre-
senta um gesto de respeito aos
animais, que tanto fazem por
todos nós".

A construção das oito clínicas
anunciadas nesta segunda co-
meçará neste mês com entrega
prevista para 2022. Já as unida-
des de Araçatuba e Votuporan-
ga serão entregues até o final
deste ano.

Os novos espaços também
poderão ser usados por pessoas
em situação de rua, e a meta é
que não haja nenhuma buro-
cracia para o acesso desse públi-
co aos serviços disponíveis nas
clínicas.

Atualmente, os hospitais pú-
blicos para animais domésticos
existentes no estado funcionam
por meio de parceria das prefei-
turas com a Anclivepa. Na capi-
tal paulista, são três unidades
que atendem animais de tutores
em situação mais vulnerável.

Celular de diretora da Precisa tem chamadas
de oficial da Defesa e de senador governista 

O celular da diretora da Pre-
cisa Medicamentos, Emanuela
Medrades, registra oito chama-
das de um telefone usado por
um capitão de mar e guerra com
cargo de gerência no Ministério
da Defesa e quatro ligações do
senador Luís Carlos Heinze
(PP-RS), um dos mais ferrenhos
defensores do presidente Jair
Bolsonaro na CPI da Covid no
Senado.

Nos dois casos, Medrades foi
procurada antes do escândalo
envolvendo o contrato de R$
1,61 bilhão para a compra de 20
milhões de doses da vacina in-
diana Covaxin.

As informações dos registros
estão no relatório da quebra do
sigilo telefônico da diretora da
Precisa, determinada pela CPI.

Reportagem do jornal Folha
de S.Paulo já havia mostrado
que dados telefônicos da direto-

ra, em posse da CPI, apontam
contatos intensos com os princi-
pais gabinetes do Ministério da
Saúde, no período da primeira
proposta para negociar a Cova-
xin. Medrades, por exemplo,
manteve contato mesmo com
diretorias sem ligação aparente
com a compra de imunizantes,
como a diretoria de logística.
Medrades tem trânsito fácil em
Brasília, e coube a ela fazer as
principais tratativas junto ao
Ministério da Saúde para garan-
tir a assinatura do contrato em
25 de fevereiro. A Precisa fez a
intermediação do negócio.

Diante das suspeitas de frau-
de e corrupção, o contrato é in-
vestigado pela CPI e em proce-
dimentos formais instaurados
por PF (Polícia Federal), MPF
(Ministério Público Federal),
CGU (Controladoria-Geral da
União) e TCU (Tribunal de Con-

tas da União).
A CGU já apontou fraude em

documentos usados no processo
de contratação. No último dia
29, o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, afirmou que o contra-
to será cancelado -a parceria já
está suspensa desde 29 de junho.

Bem antes das discussões e
negociações sobre compra de
vacinas contra a Covid-19, há
registro de uma ligação para
Medrades de um celular que é
usado pelo capitão da Marinha
Leonardo José Trindade de Gus-
mão. A patente é equivalente à
de coronel no Exército e na
Aeronáutica.

Gusmão é gerente do Depar-
tamento de Promoção Comer-
cial do Ministério da Defesa. O
departamento é vinculado à Se-
cretaria de Produtos de Defesa.

As ligações do celular usado
pelo militar foram feitas em 22 e

23 de julho de 2020. Fontes ouvi-
das pela reportagem afirmam
que a secretaria onde ele atua fez
prospecções por insumos como
seringas, agulhas e testes.

Os dois primeiros itens não
estão entre os produtos que são
carro-chefe da Precisa. Antes de
se aproximar do Ministério da
Saúde para tentar emplacar a
vacina Covaxin, a empresa já
fornecia preservativos femini-
nos à pasta.

Durante a gestão do então
ministro Ricardo Barros, no go-
verno de Michel Temer, o grupo
da Precisa recebeu R$ 20 mi-
lhões antecipados para fornecer
medicamentos para doenças ra-
ras que acabaram não sendo en-
tregues. Uma ação civil pública
na Justiça Federal em Brasília
aponta esse calote e tem Barros,
atual líder do governo Bolsonaro
na Câmara, entre os réus.

FRAUDE NA SAÚDE
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O presidente do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), Luiz Fux, mandou duros recados ao presi-
dente Jair Bolsonaro em seu discurso ontem na
sessão de abertura dos trabalhos da corte no se-
gundo semestre.

O chefe do tribunal afirmou que a harmonia e
a independência entre os Poderes "não implicam
em impunidade de atos que exorbitem o necessá-
rio respeito às instituições".

"Embora diuturnamente vigilantes para com a
democracia e as instituições do país, os juízes pre-
cisam vislumbrar o momento adequado para er-
guer a voz diante de eventuais ameaças", disse.

Apesar de não ter mencionado o chefe do Exe-
cutivo, o discurso foi direcionado a Bolsonaro, que
tem feito ataques a integrantes do STF e ameaçado

a realização das eleições do ano que vem caso não
seja implementado o voto impresso no país.

O presidente da corte disse que as nações só
conseguem se desenvolver mediante respeito às
instituições e que "a democracia nos liberta do
obscurantismo e da intolerância".

"Trago uma advertência, porém: democracia
é o exercício da liberdade com responsabilida-
de", disse.

O magistrado também afirmou que ninguém
tem superpoderes e que o Supremo está atento
"aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos
que se dedicam à causa pública".

O discurso visa dar respaldo à atuação do mi-
nistro Luís Roberto Barroso à frente do TSE. Ele
tem sido atacado constantemente por Bolsonaro,
que, segundo ele, quer eleições sujas e não demo-
cráticas.

Reação do STF fica apenas em duros recados de Fux

Bolsonaro tem nova fala
golpista contra Barroso e TSE
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Afeganistão culpa 
os EUA pelo avanço 
militar do Talibã

RETIRADA DE TROPAS

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Em meio à maior ofensiva
do Talibã em vários anos, o
presidente afegão, Ashraf Gha-
ni, culpou pela primeira vez os
aliados Estados Unidos pela
crise de segurança que ameaça
seu governo.

"A razão para a nossa atual
situação foi a decisão repenti-
na tomada", disse Ghani du-
rante uma sessão do Parla-
mento, em Cabul.

A decisão, no caso, foi a reti-
rada das tropas americanas do
país, tomada em abril pelo pre-
sidente Joe Biden. Aliados dos
EUA fizeram o mesmo, e o gru-
po fundamentalista islâmico
que foi expulso do poder em
2001 pela invasão ocidental re-
tomou fôlego.

Biden quer ver todas as
tropas, salvo as que protegem
a embaixada em Cabul, fora
do Afeganistão. O grosso de-
las já saiu, inclusive com o fim
das operações da estratégica
base aérea em Bagram, perto
da capital.

Desde o anúncio, os Talibãs
avançaram e conquistaram
grandes áreas do país. A Rússia
estima que cerca de metade da
população afegã já está sob con-
trole dos antigos governantes.

No fim de semana passado,
contudo, foi iniciada uma me-
gaofensiva coordenada contra
centros urbanos que antes es-
tava apenas cercados, sugerin-
do um movimento de pinça
para estrangular o coração do
poder, Cabul e as áreas que li-
gam a cidade à fronteira com o
Paquistão.

Os combates ontem foram
mais intensos em Lashkar Gah,
capital da simbólica província
de Helmand, palco de alguns
dos enfrentamentos mais san-
grentos que americanos e britâ-
nicos tiveram com o Talibã nos
20 anos da mais longa guerra já

liderada por Washington.
Helmand também é o centro

produtor de papoulas do país,
matéria-prima para a produção
de ópio e heroína que sustenta
as finanças dos fundamentalis-
tas –uma ironia, dado que
quando governaram de 1996 a
2001, o plantio foi erradicado
sob alegações religiosas.

Segundo um porta-voz do
Ministério da Defesa afegão dis-
se a jornalistas em Cabul, a si-
tuação é "de emergência nacio-
nal". Para Ajmal Omar Shinwa-
ri, contudo, o Talibã já tomou
cidades antes, mas teve dificul-
dade para mantê-las.

Ghani também apontou
para fracassos talebans no
passado, e disse ter um plano
de segurança para estabilizar
o país em seis meses, o qual
não detalhou.

No próximo dia 11, haverá
um encontro de emergência de
países com interesses na crise
em Doha, cidade que sediou as
negociações de paz. Estarão
presentes representantes dos
EUA, China, Rússia e Paquistão.

Até aqui, não se sabe se o Ta-
libã e o governo afegão irão ser
convidados, o que limita o esco-
po efetivo de qualquer decisão,
até porque cada potência tem
sua agenda.

Os chineses, que receberam
uma delegação talibã na sema-
na passada, avalizam a volta do
Talibã ao poder, visando estabi-
lidade em suas áreas muçulma-
nas e absorver economicamen-
te o país, como fizeram com o
Paquistão.

Já os russos, por sua vez, es-
tão em manobras militares com
os vizinhos afegãos Uzbequis-
tão e Tadjiquistão para tentar
asseverar a estabilidade em seu
flanco na Ásia Central. Irania-
nos e turcos, com presença eco-
nômica e laços culturais no Afe-
ganistão, também monitoram o
progresso da situação de perto.

BELFORD ROXO

Ossada não é de meninos sumidos 
U

ma perícia concluiu
que os fragmentos de
ossos encontrados

pela polícia na última sexta-feira
em Belford Roxo, na região me-
tropolitana do Rio de Janeiro,
não pertencem aos três meninos
que desapareceram há sete me-
ses na região.

A análise feita pelo Serviço de
Antropologia Forense do IML
(Instituto Médico Legal) indicou
que a ossada é de origem ani-

mal. Em primeiro momento,
pensou-se que os fragmentos
poderiam ser de dedos, o que
não se confirmou.

A nova pista surgiu após um
homem se apresentar à Polícia
Militar e acusar o irmão de ter
participado da ocultação dos
corpos dos primos Lucas Mat-
heus da Silva, 9, e Alexandre da
Silva, 11, e do amigo Fernando
Henrique Soares, 12.

Os meninos saíram de casa em

27 de dezembro do ano passado
para brincar em um campo de fu-
tebol próximo, na comunidade de
Castelar, mas não voltaram mais.
Foram filmados pela última vez às
13h39min daquele dia, andando
em direção à feira de Areia Bran-
ca, a aproximadamente 2,7 km.

Na quarta-feira, o homem
disse à polícia que seu irmão te-
ria levado os corpos até um lugar
chamado Ponto do Ferro 38, por
onde passa um rio que corta o

município. Foi nesta área que
bombeiros e policiais civis da
Delegacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense acharam a os-
sada, após dois dias de buscas.

Ele também declarou que as
crianças teriam sido espancadas
e mortas a mando do traficante
José Carlos dos Prazeres Silva,
conhecido como "Piranha". A
causa seria o roubo de uma
gaiola de passarinhos, segundo
as investigações.

Delta e baixa vacinação
fazem Covid-19 disparar 

SUDESTE ASIÁTICO

"Exemplo de sucesso", "fe-
nômeno" e "modelo para o
mundo". Assim o Vietnã foi
descrito em estudos e reporta-
gens que relatavam o triunfo
do país de 100 milhões de ha-
bitantes contra a Covid-19. Até
maio deste ano, o Vietnã tinha
registrado só 35 mortes pela
pandemia, todas elas concen-
tradas em pouco mais de um
mês no ano passado.

O cenário, no entanto, mu-
dou. Embora registre apenas
1.161 mortes por Covid-19 até
o sábado passado, o número
de vítimas da doença explo-
diu em julho, a ponto de em
um único dia, a última quin-
ta-feira, o Vietnã contar 392
óbitos.

O caso do Vietnã é emble-
mático do que vem enfrentan-
do o Sudeste Asiático, região
que conseguiu controlar o
avanço do coronavírus ao lon-

go de mais de um ano, mas que
tem visto seus sistemas colap-
sarem em um momento em
que as nações mais ricas do
mundo avistam o outro lado
do túnel da pandemia.

É na região, por exemplo,
que está o país com a maior
quantidade de mortes diárias
pela doença atualmente, a In-
donésia. Só na última terça-
feira, o país registrou 2.069
mortes pela doença. Para se ter
uma ideia, isso é quase 7 vezes
as cerca de 300 mortes por dia
que o país registrava entre o
fim de janeiro e o começo de
fevereiro, no que havia sido até
agora o pico da doença.

Uma combinação de três fa-
tores explica a explosão de ca-
sos e mortes no Sudeste Asiáti-
co, na avaliação do epidemio-
logista indonésio Dickie Budi-
man, pesquisador da Griffith
University, na Austrália.
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