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Copom eleva Selic para 5,25% ao ano
Diante da persistência da alta dos preços e das consecutivas revisões

nas expectativas do mercado para a inflação, o Copom (Comitê de Políti-
ca Monetária) do Banco Central elevou, ontem, a taxa básica de juros (Se-
lic) em 1 ponto percentual, a 5,25% ao ano. No comunicado, o BC indicou
que fará nova elevação na mesma magnitude na próxima reunião, em se-
tembro, para 6,25%. Além disso, o BC mudou novamente a avaliação so-

bre qual nível da taxa deve alcançar e afirmou que deve ficar acima do
neutro, que não estimula nem contrai a economia. Atualmente, a taxa de
juros neutra gira em torno de 6,5%. Na reunião passada, o Copom havia
afirmado que a Selic deveria subir até alcançar o patamar neutro. Nos en-
contros anteriores, a avaliação era que deveria ficar abaixo desta marca
porque a economia ainda precisava de estímulo. PÁGINA 2

A recuperação do preço do petróleo impulsionou o desempenho
da Petrobras no segundo trimestre de 2021, gerando um lucro de R$
42,8 bilhões. No mesmo período do ano anterior, quando a pande-
mia derrubou as cotações internacionais, a estatal registrou prejuízo
de R$ 2,7 bilhões. Segundo a empresa, o resultado foi garantido por
maiores margens de lucro nos combustíveis, maiores vendas de óleo

e derivados, ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao
dólar e ganhos de participações em investimentos. No ano, a Petro-
bras acumula lucro de R$ 44 bilhões. "É um prazer apresentar exce-
lentes resultados operacionais e financeiros", disse, no balanço, o
presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, que assu-
miu a companhia em abril, já com o trimestre e andamento. PÁGINA 3

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), decidiu ontem incluir o presidente Jair Bolsonaro (foto) como
investigado no inquérito das fake news(FN) em tramitação na corte.
A decisão ocorre após o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral), Luís Roberto Barroso, ter enviado notícia-crime ao Supremo
contra o chefe do Executivo para que a conduta dele seja investigada
devido à realização de live no dia 29 de julho com profusão de menti-
ras sobre o sistema eletrônico de votação. Moraes determinou que a
Polícia Federal colha depoimento dos envolvidos na transmissão,
entre eles o ministro da Justiça, Anderson Torres. Bolsonaro, por sua
vez, disse que o inquérito de Moraes é uma tentativa de intimidá-lo.
"O que nós brigamos do lado de cá e grande parte da população?
Queremos eleições limpas. Não vai ser inquérito, agora na mão do
senhor querido Alexandre de Moraes, para tentar intimidar; ou, la-
mento, o próprio TSE tomar certas medidas para investigar, me acu-
sar de atos antidemocráticos", disse na noite desta quarta, em entre-
vista à rádio Jovem Pan. "Eu posso errar, eu tenho o direito a criticar.
Mas não estamos errados. Nós não erramos", completou. PÁGINA 4

Lucro do 
BB atinge 
R$ 5,032 bi 
2º trimestre

BALANÇO

STF

Influenciado pelo crescimen-
to do crédito e pela queda nas
provisões (reservas financeiras
para cobrir eventuais calotes), o
Banco do Brasil (BB) lucrou R$
5,032 bilhões no segundo trimes-
tre. O resultado elevou para R$ 10
bilhões o lucro líquido ajustado
da instituição financeira nos seis
primeiros meses do ano. O valor
é 48,4% maior que o registrado
no primeiro semestre de 2020.
Além do crédito e das provisões,
o BB citou o crescimento das re-
ceitas e o programa de demis-
sões e de fechamento de agên-
cias como fatores que elevaram
os lucros no primeiro semestre.
Em relação ao segundo trimes-
tre, o lucro líquido ajustado de R$
5 bilhões representa aumento de
2,6% em relação ao primeiro tri-
mestre deste ano. PÁGINA 3

SP vai liberar
eventos 
a partir de 
17 de agosto

COVID-19

Com a queda na ocupação das
UTIs e a melhora nos indicado-
res da Covid-19 em São Paulo, o
governo do estado anunciou a
volta dos eventos sem limite de
público ou ocupação a partir do
dia 17 de agosto. O estado regis-
trou pela primeira vez neste ano
menos de 50% de ocupação dos
leitos de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) destinados a pa-
cientes com Covid. Na segunda-
feira , a taxa de ocupação atingiu
49,2%, de acordo com a Secreta-
ria da Saúde. As novas interna-
ções por Covid também vêm
caindo nas últimas semanas, o
que, segundo o governo, é um re-
flexo do avanço da vacinação. Na
semana passada,  SP registrou a
menor média móvel de novas in-
ternações pela doença desde no-
vembro de 2020. PÁGINA 3

GASOLINA CARA

Petrobras, que o PT quebrou,
lucra R$ 42 bi no 2o trimestre

ABRASL

Numa nova escalada na crise institucional aberta com o Judiciário, o
presidente Jair Bolsonaro reagiu ontem à sua inclusão como investiga-
do no inquérito das fake news e disse, em tom de ameaça, que o "antí-
doto" para a ação não está "dentro das quatro linhas da Constituição".
"Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurí-
dico, não pode começar por ele (pelo Supremo Tribunal Federal). Ele
abre, apura e pune? Sem comentário. Está dentro das quatro linhas da

Constituição? Não está, então o antídoto para isso também não é den-
tro das quatro linhas da Constituição", disse Bolsonaro, em entrevista
à rádio Jovem Pan. A crítica de Bolsonaro se refere ao fato de o inquéri-
to das fake news -e a sua inclusão ontem como investigado- ter sido
aberto de ofício, e não a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da Repú-
blica). No caso do inquérito das fake news, a abertura ocorreu por de-
cisão pelo então presidente do STF Dias Toffoli. PÁGINA 4

Bolsonaro acusa inquérito de Moraes de ilegal 

Moraes inclui
Bolsonaro como
investigado em
inquérito das FN 
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ESG,
cancelamento
pós-moderno
e class action

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(5/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,05 até o dia 4/ago
OURO
BM&F/grama R$ 301,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1357 Venda: 6,1363

EURO turismo 
Compra: 6,2175 Venda: 6,3975
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2085 Venda: 5,2091
DÓLAR comercial
7Compra: 5,1832 Venda: 5,1838
DÓLAR turismo
Compra: 5,2113 Venda: 5,3913

USIMINAS PNA N1 21.39 +4.60 +0.94

KLABIN S/A UNT N2 24.99 +2.04 +0.50

SID NACIONALON ED 45.43 +1.07 +0.48

ENEVA ON NM 16.97 +1.01 +0.17

GRUPO NATURAON NM 55.15 +1.25 +0.68

BRADESCO PN EJ N1 3.45 −4.36 −1.07

COSAN ON NM 24.55 −4.06 −1.04

BRADESCO ON EJ N1 20.20 −3.53 −0.74

PETRORIO ON NM 17.30 −3.35 −0.60

LOCAMERICA ON NM 26.18 −3.54 −0.96

BRADESCO PN EJ N1 23.45 −4.36 −1.07

PETROBRAS PN N2 26.28 −2.12 −0.57

VALE ON NM 112.52 −0.11 −0.12

ITAUUNIBANCOPN ED N1 29.91 −2.79 −0.86

USIMINAS PNA N1 21.39 +4.60 +0.94

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.792,67 -0,92

NASDAQ Composite 14.780,533 +0,13

Euro STOXX 50 4.143,42 +0,59

CAC 40 6.746,23 +0,33

FTSE 100 7.123,86 +0,26

DAX 15.692,13 +0,88

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,44% / 121.801,21 / -1.775,35 / Volume: 30.524.716.179 / Quantidade: 3.675.257
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Economia

Dólar cai para R$ 5,18
em dia de Copom;
Bovespa recua 1,44%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Num dia de expectativa
com a reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom), o
dólar teve leve queda, depois
de subir para R$ 5,24 no início
da tarde. Depois de dois dias
seguidos de alta, a Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa) caiu, influenciada por fa-
tores internos e pela queda
das commodities no mercado
internacional.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,186,
com recuo de R$ 0,007 (-
0,13%). A cotação caiu para R$
5,16 na mínima do dia, por
volta das 10h30. Em seguida,
subiu influenciada pela recu-
peração da economia norte-
americana, atingindo R$ 5,24
por volta das 12h30, para vol-
tar a operar em baixa durante
a tarde.

O mercado de ações teve
um dia mais pessimista. O Ín-
dice Bovespa (Ibovespa), ter-
minou o dia aos 121.801 pon-
tos, com queda de 1,44%. O in-
dicador operou em baixa du-
rante quase toda a sessão, che-
gando a cair 2,02% na mínima

do dia, pouco antes das 13h.
Nos Estados Unidos, a di-

vulgação de que o setor de ser-
viços cresceu mais que o espe-
rado fez o dólar subir em todo
o planeta. Apesar de o Federal
Reserve (Fed, Banco Central
norte-americano) ter assegu-
rado nas últimas semanas que
não pretende retirar tão cedo
os estímulos concedidos du-
rante a pandemia de covid-19,
os dados fortes aumentam a
pressão de que a autoridade
monetária da maior economia
do planeta reverta as medidas
de apoio econômico antes do
fim de 2022.

No Brasil, os investidores
passaram o dia no aguardo da
decisão do Copom, na expecta-
tiva de que o Banco Central au-
mentasse os juros pela quarta
vez seguida. Juros mais altos no
Brasil atraem capitais externos
e conseguem segurar o dólar,
mesmo com a ameaça de reti-
rada de estímulos nos Estados
Unidos. As negociações em
torno do parcelamento de pre-
catórios também afetaram o
mercado, com os investidores
tendo receio de que a medida
fure o teto federal de gastos.

Quinta-feira, 5 de agosto de 2021
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Copom eleva taxa Selic em 1 
ponto; maior alta em 18 anos
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

D
iante da persistência
da alta dos preços e
das consecutivas revi-

sões nas expectativas do merca-
do para a inflação, o Copom
(Comitê de Política Monetária)
do Banco Central elevou, on-
tem, a taxa básica de juros (Se-
lic) em 1 ponto percentual, a
5,25% ao ano.

No comunicado, o BC indi-
cou que fará nova elevação na
mesma magnitude na próxima
reunião, em setembro, para
6,25%. Além disso, o BC mudou
novamente a avaliação sobre
qual nível da taxa deve alcançar
e afirmou que deve ficar acima
do neutro, que não estimula
nem contrai a economia.

Atualmente, a taxa de juros
neutra gira em torno de 6,5%.

Na reunião passada, o Co-
pom havia afirmado que a Selic
deveria subir até alcançar o pa-
tamar neutro. Nos encontros
anteriores, a avaliação era que
deveria ficar abaixo desta marca
porque a economia ainda preci-
sava de estímulo.

"Neste momento, o cenário
básico e o balanço de riscos do
Copom indicam ser apropriado
um ciclo de elevação da taxa de
juros para patamar acima do
neutro", disse o comunicado.

"O Copom enfatiza que os
passos futuros da política mone-
tária poderão ser ajustados para
assegurar o cumprimento da
meta de inflação e dependerão
da evolução da atividade econô-
mica, do balanço de riscos e das
projeções e expectativas de in-
flação para o horizonte relevan-
te da política monetária", consi-
derou o texto.

Esta é a maior alta desde fe-
vereiro de 2003, quando a taxa
passou de 25,5% para 26,5%. Na-
quele ano, a inflação ficou em
9,3%. Era o primeiro ano do
mandato de Luiz Inácio Lula da
Silva (PT).

Com a decisão de ontem, o
BC acelera o ritmo do ciclo de
aperto monetário, que vinha
sendo de alta de 0,75 ponto nas
reuniões anteriores.

Na reunião de junho, quando
a Selic foi a 4,25% ao ano, o Co-
pom havia sinalizado que faria

uma nova elevação na taxa bási-
ca de 0,75 ponto, mas não des-
cartou uma alta ainda maior ca-
so as expectativas do mercado
para a inflação -especialmente
de 2022- continuassem subindo,
o que acabou se concretizando.

A decisão veio em linha com
as expectativas do mercado. Em
levantamento feito pela Bloom-
berg, a maior parte dos econo-
mistas consultados projetava a
elevação de 1 ponto.

Para o BC, a inflação pode so-
frer novas pressões com a possí-
vel elevação do adicional da
bandeira tarifária e os novos au-
mentos nos preços de alimen-
tos, ambos decorrentes de con-
dições climáticas adversas.

"A inflação ao consumidor
continua se revelando persis-
tente. Os últimos indicadores
divulgados mostram composi-
ção mais desfavorável. Desta-
cam-se a surpresa com o com-
ponente subjacente da inflação
de serviços e a continuidade da
pressão sobre bens industriais",
afirmou.

Segundo o Copom, esses fato-
res levaram à revisão significati-

va das projeções de curto prazo.
Desde o fim do ano passado,

os preços no país sobem em es-
calada, inicialmente puxada por
alimentos e depois por combus-
tíveis e energia.

Em junho, a inflação aumen-
tou em 0,53%, pressionada prin-
cipalmente pelo encarecimento
da energia elétrica. Esta foi a
maior alta para o mês desde
2018, quando o Brasil vivia sob
os efeitos da greve dos caminho-
neiros.

No acumulado dos 12 meses,
o IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) al-
cançou 8,35%, bem acima do te-
to da meta (5,25%).

O controle da inflação é a
principal atribuição da autori-
dade monetária. Para isso, o BC
define a meta da taxa básica de
juros.

Quando a inflação está alta, o
Copom sobe os juros com o ob-
jetivo de reduzir o estímulo na
atividade econômica, o que di-
minui o consumo e equilibra os
preços. Caso contrário, o BC po-
de reduzir juros para estimular a
economia.

MERCADOS

Alvo de Guedes, Sistema S
arrecada R$ 10 bi no semestre

Enquanto se movimentam pa-
ra barrar a destinação de recursos
ao novo programa de emprego do
governo, as entidades do Sistema
S vivem uma retomada de arreca-
dação neste ano.

Após queda em 2020, as recei-
tas formadas por contribuições
das empresas se recuperaram e
bateram R$ 10,2 bilhões no pri-
meiro semestre deste ano.

O valor é resultado de uma alta
real de 9% nas receitas em relação
ao mesmo período do ano passa-
do e representa um retorno ao pa-
tamar que era observado antes da
pandemia da Covid-19.

Os recursos do Sistema S estão
mais uma vez na mira do ministro
Paulo Guedes (Economia). O ob-

jetivo do governo é deslocar cerca
de R$ 6 bilhões das verbas para
bancar benefícios a jovens em
programa de qualificação. Com
lobby forte no Congresso, as enti-
dades entraram nas negociações
para travar a proposta. O argu-
mento é que a medida gera prejuí-
zo imediato ao sistema, que não
teria condições de manter progra-
mas de educação, treinamento e
pesquisa.

A receita total do Sistema S foi
de R$ 17,8 bilhões (R$ 19,5 bi-
lhões, atualizado pela inflação)
em 2019. No ano seguinte, o total
caiu para R$ 15,9 bilhões (R$ 16,8
bilhões em valor corrigido).

Agora, as receitas retomam a
tração, voltando ao fluxo observa-

do antes do início da pandemia.
Segundo a Receita, parte do re-

sultado é explicado pelo forte re-
cuo da economia provocado pela
crise sanitária de abril a junho de
2020. Como as contribuições re-
passadas pelas empresas às nove
entidades são um percentual so-
bre a folha de pagamento dos em-
pregados, resultados negativos do
mercado de trabalho e da massa
salarial dos trabalhadores impac-
tam a base de cálculo para os re-
passes. Ainda segundo a Receita,
parte da redução observada em
2020 é explicada por uma medida
provisória editada no ano passado
para aliviar o caixa das empresas
durante a crise sanitária.

O texto reduziu as alíquotas de

ALTA REAL DE 9%

Entidades empresariais chamam de
'inaceitável' nova versão de reforma 
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

Entidades empresariais cha-
maram de inaceitável a nova
versão do projeto de lei que alte-
ra o Imposto de Renda. O texto
foi atualizado na terça-feira pelo
relator, o deputado Celso Sabi-
no (PSDB-PA).

O principal alvo da reclama-
ção é o trecho que condiciona o
ciclo completo de cortes previs-
tos na tributação de empresas
ao aumento real da arrecadação
pública ao longo de três anos.

Para entidades como CNI
(Confederação Nacional da In-
dústria), Fiesp (Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo) e Abrasca (Associação
Brasileira das Companhias
Abertas), o texto aumenta a in-
certeza para a iniciativa privada.

As reclamações do empresa-
riado representam apenas um
dos elementos de pressão na re-
forma no Imposto de Renda,
que também é atacada por esta-
dos e municípios e que já passou
por duas mudanças de versão
para reduzir as críticas.

O projeto de lei original foi
enviado ao Congresso em 25 de
junho e despertou várias recla-
mações da iniciativa privada.
Um segundo texto foi apresenta-
do por Sabino em 13 de julho
após reuniões com o ministro
Paulo Guedes (Economia) e o
formato atraiu ataques de esta-
dos e municípios.

Nesta terça-feira, Sabino di-
vulgou uma nova versão e as crí-
ticas continuaram. "O texto ain-
da tem muitos problemas. Em
relação à segunda versão do

substitutivo, tem até alguns re-
trocessos", diz Mário Sérgio Tel-
les, gerente de política econômi-
ca da CNI.

Telles afirma que o projeto -
caso sejam combinadas as alí-
quotas do IRPJ, da CSLL e da no-
va tributação de dividendos- já
gerava um aumento na carga tri-
butária dos empresários mesmo
com a redução prevista na alí-
quota de IRPJ (Imposto de Ren-
da de Pessoa Jurídica).

Agora, diz Telles, há risco de
essa conta ficar ainda mais alta
já que somente fica garantida
uma redução de 7,5 pontos per-
centuais no IRPJ -prevista para
o primeiro ano de vigência das
regras. As reduções posteriores
(5 pontos, sendo 2,5 no segun-
do ano e 2,5 no terceiro) só se-
riam executadas caso haja cres-

cimento da arrecadação públi-
ca nos próximos anos, um fator
incerto.

"A gente tem um aumento de
carga garantido e uma redução
condicionada. Do jeito que veio
agora, é uma situação inaceitá-
vel. Do ponto de vista das em-
presas, esse arranjo é impraticá-
vel. Como alguém vai fazer um
investimento se não saber qual
será a tributação a que esta su-
jeito?", afirma.

Ele aproveita para rebater a
tese do governo de que a arreca-
dação está crescendo e do rela-
tor, de que o projeto fará a eco-
nomia se movimentar e gerar
mais arrecadação. "O comporta-
mento futuro da arrecadação do
Imposto de Renda, só vamos sa-
ber no futuro. É uma variável
que não está sob controle", diz.

IMPOSTO DE RENDA

PEC de Guedes prevê
repasse de 20% da verba
de privatizações a pobres

‘BONZINHO’

A PEC (Proposta de Emen-
da à Constituição) preparada
pelo governo para adiar o pa-
gamento de precatórios deve
prever o repasse, para famílias
pobres, de 20% das verbas pro-
venientes da privatização de
estatais e venda de outros ati-
vos. Os pagamentos não serão
contabilizados no teto de gas-
tos, regra que limita o cresci-
mento dos gastos públicos à
variação da inflação.

Segundo relato de membro
do governo que participa da ela-
boração do texto, outros 20% se-
rão destinados ao pagamento
antecipado de precatórios que
tiverem sido parcelados. Os pre-
catórios são dívidas do governo
reconhecidas pela Justiça.

O governo finalizou o texto
da PEC e trabalha para apre-
sentar a medida ao Congresso
em conjunto com a MP (medi-
da provisória) para reformular
o programa Bolsa Família.

A base da PEC trará um par-
celamento de precatórios. A
previsão é que todos os débitos
judiciais do governo acima de
R$ 455 mil sejam parcelados
em dez anos -15% de entrada e
mais nove parcelas anuais.

Além disso, a medida vai
instituir um fundo que será ali-
mentado com recursos da pri-
vatização de estatais e da venda
de ativos. Dos recursos que
chegarem ao fundo, 60% serão
destinados ao abatimento da
dívida pública. O restante da di-
visão será de 20% para paga-
mento de precatórios e 20% pa-
ra a área social. Hoje, os recur-
sos de privatizações são usa-
dos integralmente para abater
a dívida pública.

Todas as despesas do novo
fundo ficarão fora do teto de
gastos. A avaliação da equipe
econômica é que a regra fiscal
foi criada para evitar um cresci-
mento descontrolado do Esta-

do e, por isso, não seria incoe-
rente vender estatais e usar par-
te da verba fora do teto para
ajudar a área social.

Além disso, membros da
pasta afirmam que esse chama-
do "dividendo social" aos mais
pobres não será um gasto per-
manente, haverá vinculação de
uma receita extraordinária a
um gasto não recorrente. Por
isso, não haveria contabiliza-
ção no teto. Para efetivar a re-
gra, deve ser proposto uma ex-
ceção ao teto de gastos e um
ajuste na regra de ouro, que im-
pede o governo de se endividar
para bancar despesas correntes,
como salários e benefícios as-
sistenciais.

Membros da pasta afirmam,
por outro lado, que a aprovação
da PEC é uma forma de evitar
movimentos do Congresso que
possam de fato flexibilizar o te-
to de gastos, como por exemplo
uma eventual retirada do Bolsa
Família do teto. Pelo formato
do programa desenhado, os
mais pobres receberão recur-
sos adicionais sempre que o
saldo final dos ativos for positi-
vo. Por exemplo, se houver, em
um ano, R$ 10 bilhões de pre-
juízo de estatais dependentes
do Tesouro, ao mesmo tempo
em que o governo arrecada R$
15 bilhões com a venda de ati-
vos e dividendos, esse saldo po-
sitivo de R$ 5 bilhões será desti-
nado ao fundo. Se o resultado
for negativo, não haverá essa
destinação.

Esse repasse aos mais po-
bres, segundo fontes do gover-
no, será feito no mesmo ano da
venda dos ativos. A ideia é que
o pagamento não recorrente
seja feito aos beneficiários do
Bolsa Família, que será rebati-
zado para Auxílio Brasil para
retirar a marca do PT do pro-
grama e dar fôlego eleitoral ao
presidente Jair Bolsonaro. 

contribuição ao Sistema S de abril
a junho do ano passado. Apesar
da retomada de receitas neste
ano, as entidades disseram não
haver espaço para o corte propos-
to pelo governo. O diretor-geral do
Senai (Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) e diretor-su-
perintendente do Sesi (Serviço So-
cial da Indústria), Rafael Lucchesi,
afirmou que o grupo foi pego de
surpresa pela proposta de corte.
"Então o Senai vai fechar escolas,
demitir professores e pesquisado-
res, fechar laboratórios para
apoiar um programa temporário,
que é basicamente de transferên-
cia de renda? Eu não tenho dúvi-
das que as instituições mais capa-
citadas para formar jovens são as
do Sistema S. (A proposta do go-
verno) não é razoável", disse. 

Em negociação com Guedes, o
deputado Christino Aureo (PP-RJ)
incluiu o corte de recursos do Sis-
tema S no relatório da MP que au-
toriza a suspensão de contratos e
corte de jornadas e salários de tra-
balhadores.
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Ocupação de UTI cai e
SP vai liberar eventos a
partir de 17 de agosto

COVID-19

VICTORIA
DAMASCENO/FOLHAPRESS

Com a queda na ocupação
das UTIs e a melhora nos indi-
cadores da Covid-19 em São
Paulo, o governo do estado
anunciou a volta dos eventos
sem limite de público ou ocupa-
ção a partir do dia 17 de agosto.

O estado registrou pela pri-
meira vez neste ano menos de
50% de ocupação dos leitos de
UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) destinados a pacientes
com Covid-19. Na segunda-fei-
ra passada, a taxa de ocupação
atingiu 49,2%, de acordo com a
Secretaria da Saúde.

As novas internações por Co-
vid também vêm caindo nas úl-
timas semanas, o que, segundo
o governo, é um reflexo do
avanço da vacinação. Na sema-
na passada, o estado registrou a
menor média móvel de novas
internações pela doença desde
novembro de 2020. A média
móvel mais baixa havia ocorri-
do em 7 de novembro de 2020,
quando foi de 840. Na terça, fo-
ram 879 novas internações.

Com isso, feiras corporati-
vas, convenções e congressos
vão voltar e sem limite de públi-
co no próximo dia 17. Eventos
sociais como casamentos, jan-
tares, festas de debutante e for-
maturas também podem ser
realizados nesses moldes.

Eventos que gerem aglome-
ração como bailes em casas no-
turnas, shows de médio e gran-
de porte e competições esporti-
vas com público, por exemplo,
continuam proibidos.

Mas os organizadores de-
vem ficar atentos: se durante
qualquer atividade ou se ao
preencher a capacidade máxi-
ma do espaço aglomerações
ocorrerem, o evento pode ser
multado.

Além disso, o uso de másca-
ras e de álcool em gel e o dis-
tanciamento de um metro ain-
da são obrigatórios. É o que
afirma Eduardo Aranibar, sub-
secretário de Competitividade
da Indústria, Comércio e Servi-
ços da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do estado
de São Paulo.

"A gente permite o 100%,
mas, se não for possível não ge-
rar aglomeração, automatica-
mente ele não vai poder usar
100%", diz ele.

A data de 17 de agosto coin-
cide com as demais flexibiliza-
ções anunciadas pelo governa-
dor João Doria na última sema-
na, quando serão retirados os li-
mites de ocupação e horário
dos estabelecimentos comer-
ciais e de serviços.

A fiscalização dos eventos se-
rá feita em várias frentes, pela
vigilância sanitária estadual e
por meio de parcerias com o
Procon, a Polícia Civil e a Polícia
Militar. A maior parte do traba-
lho, no entanto, fica nas mãos
da vigilância sanitária munici-
pal das cidades paulistas, diz
Aranibar.

"A verdadeira força, onde te-
mos o maior número de pes-
soas para fiscalizar, é na vigilân-
cia sanitária municipal, que são
as prefeituras que lideram", diz
o subsecretário.

O governo conta também
com a responsabilidade indivi-
dual dos organizadores dos
eventos, que podem levar mul-
tas caso transgridam alguma
das regras impostas.

"A gente conta muito com a
estrutura do próprio setor, de
responsabilização das pessoas
caso algo dê errado, para garan-
tir que as pessoas estejam se-
guindo as regras corretas. Caso
algo dê errado, a pessoa sabe
que pode ser responsabilizada",
afirma.

Até o próximo dia 16, quan-
do o governo estadual pretende
ter vacinado todos os adultos
com ao menos a primeira dose
da vacina contra a Covid-19, os
estabelecimentos comerciais
estão autorizados a funcionar
até 0h com 80% da capacidade.

A autorização da retomada
dos eventos em São Paulo veio
após um evento-teste chama-
do Expo Retomada, que reuniu
cerca de 1.400 pessoas nos dias
21 e 22 de julho em Santos, no
litoral paulista. O objetivo era
verificar a viabilidade da reali-
zação de feiras corporativas
implementando protocolos
sanitários.

Foi feita a testagem rápida
e aferição de temperatura dos
participantes na entrada no
evento e o uso de máscara foi
obrigatório,  assim como o
distanciamento social. Após o
evento, os participantes fo-
ram monitorados por duas
semanas.

Em transmissão online reali-
zada com representantes do se-
tor de eventos para discutir os
resultados da Expo Retomada, a
secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen, co-
mentou sobre a flexibilização
no estado.

"No dia 17 de agosto a gente
muda completamente a lógica
de gestão da pandemia, man-
tendo os protocolos de máscara
e distanciamento, mas poden-
do permitir a retomada de todas
as atividades e retirando a res-
trição de horário", disse Ellen
durante o evento online.

GASOLINA CARA

Petrobras, que PT quebrou,
lucra R$ 42 bi no 2o trimestre
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS)

A
recuperação do preço
do petróleo impulsio-
nou o desempenho da

Petrobras no segundo trimestre
de 2021, gerando um lucro de R$
42,8 bilhões. No mesmo período
do ano anterior, quando a pan-
demia derrubou as cotações in-
ternacionais, a estatal registrou
prejuízo de R$ 2,7 bilhões.

Segundo a empresa, o resul-
tado foi garantido por maiores
margens de lucro nos combustí-
veis, maiores vendas de óleo e
derivados, ganhos cambiais de-
vido à valorização do real frente
ao dólar e ganhos de participa-
ções em investimentos. No ano,
a Petrobras acumula lucro de R$
44 bilhões.

"É um prazer apresentar ex-
celentes resultados operacio-
nais e financeiros", disse, no ba-
lanço, o presidente da Petro-
bras, o general Joaquim Silva e
Luna, que assumiu a companhia
em abril, já com o trimestre e
andamento.

"Continuamos trabalhando
duro, amparados em decisões

absolutamente técnicas; evo-
luindo e tornando-nos mais for-
tes para melhor investir, suprir
um mercado cada vez mais exi-
gente e gerar prosperidade para
nossos acionistas e para a socie-
dade", continuou.

Com o resultado, a Petrobras
se propõe a distribuir R$ 31,6 bi-
lhões em dividendos a seus acio-
nistas, entre eles o governo fede-
ral, que tem cerca de um terço
do capital da companhia. A pri-
meira parcela, de R$ 21 bilhões,
será paga no fim de agosto.

O diretor Financeiro da em-
presa, Rodrigo Araújo Alves, disse
que o pagamento é um "reconhe-
cimento aos nossos acionistas e
contribuição importante à socie-
dade brasileira" e que a compa-
nhia trabalhará para que essa re-
muneração seja "ainda mais con-
sistente ao longo dos anos".

O ano de 2021 é marcado por
forte recuperação das cotações
internacionais do petróleo, com
impactos nos preços dos com-
bustíveis vendidos pela estatal.
Durante o segundo trimestre, a
cesta de derivados de petróleo
vendida pela companhia custou

R$ 401,19, por barril,  alta de
14.6% em relação ao trimestre
anterior.

Puxadas por diesel e gasoli-
na, as vendas de combustíveis
da companhia cresceram 17,5%
em relação ao segundo trimes-
tre de 2020 e 5,5% em relação
aos primeiros três meses de
2021, atingindo 1,8 milhão de
barris por dia.

A produção média de petró-
leo e gás alcançou 2,8 milhões
de barris de óleo equivalente
por dia, 1,1% acima do primeiro
trimestre, com o aumento das
operações em duas plataformas
do pré-sal, região que represen-
tou 70% da produção total da
Petrobras no período.

Com preços melhores e
maiores vendas, a empresa teve
receita de R$ 110,7 bilhões,
28,5% acima do primeiro tri-
mestre. O Ebitda, indicador que
mede a geração de caixa de uma
companhia, somou R$ 61,9 bi-
lhões, alta de 26,5% em relação
aos primeiros três meses do ano.

Apenas com a venda de deri-
vados no mercado interno, a
empresa faturou R$ 63,8 bi-

lhões, aumento de 22,6% em re-
lação ao primeiro trimestre, "re-
fletindo os maiores preços prati-
cados e o crescimento de 5,5%
do volume de vendas, principal-
mente de diesel e gasolina".

Apesar de reafirmar a política
de acompanhamento das cota-
ções internacionais, a gestão Sil-
va e Luna completa hoje um
mês sem anúncios de reajustes
nos preços da gasolina e do die-
sel. Os últimos, de 6,3% e 3,7%,
respectivamente, foram anun-
ciados no dia 5 de julho.

Silva e Luna foi escalado pelo
presidente Jair Bolsonaro para
substituir Roberto Castello
Branco, demitido do comando
da estatal em fevereiro, em meio
à escalada dos preços no início
do ano, em um processo contur-
bado que levou a debandada
inédita no conselho e na direção
da companhia.

Em seu início de gestão, o no-
vo presidente da estatal reduziu
a frequência de reajustes em re-
lação a gestões anteriores e tem
tido uma postura discreta, dis-
tante de compromissos públicos
e encontros com a imprensa.

Estados entram em disputa com Cosan
por distribuidoras de gás canalizado

Governos da região Nordeste
avaliam a possibilidade de exer-
cer o direito de preferência por
fatia da Petrobras nas distribui-
doras de gás canalizado vendidas
à Compass Gás & Energia, braço
do grupo Cosan para investimen-
tos no setor.

Em carta recebida no último
dia 29, os governos estaduais só-
cios das distribuidoras foram avi-
sados de prazo de 30 dias para de-
finir o exercício do direito. O jor-
nal Folha de S.Paulo apurou que
Bahia já tomou a decisão, Sergipe
já havia manifestado esse interes-
se a Alagoas avalia o negócio.

A Compass se comprometeu a
pagar R$ 2 bilhões pela fatia de
51% que a Petrobras tem na Gas-
petro, empresa que tem partici-
pação em 19 distribuidoras de
gás canalizado no país, a maior
parte em sociedade com os esta-
dos. Os outros 49% pertencem à
japonesa Mitsui.

A operação depende de apro-
vação de órgãos de defesa da con-
corrência e da decisão pelo exer-
cício do direito de preferência pe-
los sócios, tanto a Mitsui quando
os governos estaduais, que divi-
dem com a Gaspetro o controle
das distribuidoras estaduais.

A avaliação de governadores
do Nordeste é que a operação, de
R$ 2 bilhões, foi barata, o que jus-
tifica a ampliação de suas fatias
na empresa.

"A gente está entendendo
que é um bom investimento",
diz o secretário de Infraestrutu-
ra da Bahia, Marcus Cavalcanti,
que preside o conselho de admi-
nistração da distribuidora local
Bahiagás. "A decisão política es-
tá tomada."

A Gaspetro tem 41,5% do capi-
tal total da distribuidora, mesmo
percentual da Mitsui. O governo
tem 17%, mas controla a empresa
por ter 51% do capital votante. Ca-
valcanti diz que esperava que a
venda da subsidiária da Petrobras
tivesse um valor maior. "Mas é um
valor que a gente pode bancar."

Segundo ele, o contribuinte se
beneficiará com uma parcela
maior dos dividendos da empre-
sa, que são destinados a fundos
garantidores de PPPs (parcerias
público-privados).

O governo de Sergipe diz que
já tinha manifestado interesse em
ampliar sua fatia, mas ainda não
teve tempo para analisar as con-
dições do negócio.

Alagoas também confirmou o

interesse e disse que a possibili-
dade está sendo avaliada. "Nossa
decisão vai estar pautada para os
benefícios ao estado de Alagoas".

Os estados têm 30 dias para
decidir.

"Diante dessa oferta única e
abaixo do preço, é importante
que os estados se preparem para
exercer o direito", diz o senador
Jean Paul Prates (PT-RN), espe-
cialista em petróleo e gás, que es-
tá assessorando o Consórcio Nor-
deste na questão.

Prates vem questionando as
privatizações de ativos da Petro-
bras em meio à pandemia e foi
um dos articuladores de ação do
Congresso no STF (Supremo Tri-
bunal Federal) para questionar se
a estatal tinha direito de vender
subsidiárias sem autorização do
Legislativo.

A Petrobras obteve o aval da
corte e, depois disso, concluiu a
primeira venda de refinaria de
sua história, em operação de US$
1,65 bilhão (cerca de R$ 8,8 bi-
lhões, pela cotação da época) que
transfere a Refinaria Landulfo Al-
ves, na Bahia, ao fundo árabe
Mubadala.

A Compass é hoje dona da
Comgás, maior distribuidora de

gás encanado do país, com venda
média em 2021 de 15,6 milhões
de metros cúbicos por dia, segun-
do boletim mensal divulgado pe-
lo MME (Ministério de Minas e
Energia).

Ao adquirir a Gaspetro, amplia
sua atuação para todas as regiões
do país, entrando em distribuido-
ras que movimentam 31,3 mi-
lhões de metros cúbicos por dia.
Passará, portanto, a participar da
gestão de empresas com vendas
de 46,9 milhões de metros cúbi-
cos por dia, o equivalente a dois
terços do mercado.

O mercado teme também que
o processo desencadeie um re-
trocesso no modelo proposto pe-
la nova Lei do Gás, aprovada em
março, que incentiva a desverti-
calização do setor, limitando a
participação de uma empresa em
variadas etapas da cadeia de su-
primento.

No Nordeste, as distribuidoras
vêm buscando fontes alternativas
de suprimento, para substituir a
Petrobras, que não terá condi-
ções de renovar os contratos nos
volumes atuais, já que vendeu
campos produtores na região e
negocia a venda de um terminal
de importação na Bahia.

NORDESTE

CPTM pode ter nova
greve a partir de hoje

TRANSPORTE

Trabalhadores das linhas 11,
12 e 13 da CPTM (Companhia
Paulista de Trens Metropolita-
nos) poderão iniciar uma greve
a partir desta quinta-feira. A ca-
tegoria reivindica a reposição
salarial de dois anos e o paga-
mento do PPR (Programa de
Participação nos Resultados) re-
ferente a 2020.

A assembleia que irá delibe-
rar sobre o início ou não da pa-
ralisação será realizada no início
da noite desta quinta. Segundo
Múcio Alexandre Bracarense,
secretário-geral do Sindicato
dos Trabalhadores das Empre-
sas Ferroviárias da Zona Central
do Brasil, o indicativo é de greve.
A decisão final, porém, é dos
funcionários.

Bracarense informa que o
TRT (Tribunal Regional do Tra-
balho) de São Paulo havia deter-
minado que a CPTM pagasse
3,63% de reajuste salarial para o
exercício 2020/2021 e de 6,36%
para 2021/2022. Segundo ele,
"com certeza" a categoria aceita-
ria essa proposta. No entanto, a

empresa recorreu da decisão,
que foi cassada pelo TST (Tribu-
nal Superior do Trabalho).

O sindicalista afirma ainda
que a CPTM "deu calote" nos
trabalhadores e não pagou o
PPR do ano passado, que, se-
gundo ele, já teve até assinatura
do acordo. "A empresa também
não respeitou decisão judicial
que mandou pagar", diz.

Caso a proposta de greve seja
aceita, deverão ser afetadas as li-
nhas 11-coral (Luz-Estudantes),
12-safira (Brás-Calmon Viana) e
13-jade (Luz-Aeroporto de Gua-
rulhos).

No mês passado, houve ou-
tra paralisação na CPTM, mas
que atingiu as linhas 7, 8, 9 e
10, além de parte da 13. A gre-
ve foi  organizada pelas se-
guintes entidades: Sindicato
dos Trabalhadores em Em-
presas Ferroviárias de São
Paulo, Sindicato dos Traba-
lhadores das Empresas Ferro-
viárias da Zona Sorocabana e
Sindicato dos Engenheiros do
Estado de São Paulo.

Lucro do Banco do Brasil atinge
R$ 5,032 bilhões segundo trimestre
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Influenciado pelo crescimen-
to do crédito e pela queda nas
provisões (reservas financeiras
para cobrir eventuais calotes), o
Banco do Brasil (BB) lucrou R$
5,032 bilhões no segundo trimes-
tre. O resultado elevou para R$ 10
bilhões o lucro líquido ajustado
da instituição financeira nos seis
primeiros meses do ano.

O valor é 48,4% maior que o
registrado no primeiro semestre
de 2020. Além do crédito e das
provisões, o BB citou o cresci-
mento das receitas e o programa
de demissões e de fechamento
de agências como fatores que
elevaram os lucros no primeiro
semestre.

Em relação ao segundo tri-
mestre (abril a junho), o lucro lí-
quido ajustado de R$ 5 bilhões

representa aumento de 2,6% em
relação ao primeiro trimestre
deste ano. Na comparação com
o segundo trimestre do ano pas-
sado, no auge das medidas de
restrição social provocadas pela
pandemia de covid-19, o cresci-
mento chegou a 52,2%.

CRÉDITO
Soma de todo o valor empres-

tado pelo banco, a carteira de
crédito atingiu R$ 766,5 bilhões
em junho, alta de 6,1% em rela-
ção a junho do ano passado. Os
destaques foram as operações
de varejo e de agronegócios. A
carteira de crédito a pessoas físi-
cas cresceu 10,3% na mesma
comparação. O crédito para o
agronegócio bateu recorde e
atingiu R$ 205,9 bilhões, expan-
são de 9,7% na comparação com
junho de 2020 e de 3,7% em rela-

ção ao primeiro trimestre.
O crédito para micro e pe-

quenas empresas encerrou ju-
nho em R$ 81,6 bilhões, alta de
24,8% em relação a junho do
ano passado. Segundo o BB, o
crescimento deve-se a iniciati-
vas como o Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe), o Programa Emer-
gencial de Suporte a Empregos
(Pese) e o Programa de Capital
de Giro para Preservação de
Empresas (CGPE).

INADIMPLÊNCIA
O índice de inadimplência

acima de 90 dias alcançou 1,86%
em junho, abaixo da média do
Sistema Financeiro Nacional.
Com a inadimplência sob con-
trole, a Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa (PCLD)

atingiu R$ 5,4 bilhões no primei-
ro semestre, valor 52,1% menor
que nos seis primeiros meses do
ano passado.

A PCLD representa uma re-
serva financeira que um banco
separa para cobrir eventuais ca-
lotes. Em 2020, o Banco do Bra-
sil antecipou a constituição de
provisões de crédito, como me-
dida de prevenção dos possíveis
impactos da pandemia.

As receitas com prestação de
serviços somaram R$ 14,1 bi-
lhões no primeiro semestre, al-
ta de 0,4% em relação ao mes-
mo período do ano passado. As
despesas administrativas caí-
ram 0,2% na mesma compara-
ção. No início do ano, o BB fe-
chou agências e promoveu um
programa de demissão incenti-
vada para reduzir os custos
operacionais.  

BALANÇO
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OAB, CNBB e oposição
defendem Barroso após
ataques de Bolsonaro

TSE

MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

Entidades da sociedade civil
e partidos de oposição no Con-
gresso saíram em defesa do pre-
sidente do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), ministro Luís Ro-
berto Barroso (foto), ontem.

Nos últimos dias, Barroso
tem sido atacado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro pela de-
fesa que o magistrado faz do
sistema eleitoral brasileiro. O
chefe do Executivo tem de-
nunciado -sem apresentar
provas- a existência de uma
suposta fraude nas urnas ele-
trônicas.

Barroso recebeu o apoio da
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil), CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Bra-
sil), Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos Dom Paulo
Evaristo Arns, ABC (Academia
Brasileira de Ciências), ABI
(Associação Brasileira de Im-
prensa) e SBPC (Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência).

Em encontro virtual no fi-
nal da tarde desta quarta, os
representantes dessas entida-
des expressaram solidarieda-
de ao presidente do TSE no
"delicado momento político
do país" e reiteraram o "apoio
incondicional ao sistema ele-
trônico de votação".

"Tentativas de ruptura da
ordem institucional, hoje tra-

tadas abertamente, buscam
colocar em xeque a lisura do
processo eleitoral e de algo
que nos é sagrado - o voto",
afirmaram eles, em documen-
to entregue a Barroso.

"Nesse sentido, ameaçar a
não realização de eleições em
2022, caso o resultado das ur-
nas possa vir a contrariar os
interesses daquele que detém
o poder, é ofensa grave que
não se pode tolerar."

Disseram ainda que não são
os "políticos de plantão, nem
grupos civis ou militares liga-
dos a eles, que determinarão a
integridade do processo eleito-
ral" e que "tal missão já está
confiada à Constituição, guar-
diã maior da democracia".

A ameaça de não realização
das eleições em 2022, para es-
sas entidades, "caso o resulta-
do das urnas possa vir a con-
trariar os interesses daquele
que detém o poder", é algo in-
tolerável.

A carta lembrou que a inte-
gridade do processo eleitoral
está "confiada à Constituição,
guardiã maior da democracia".

"A causa que nos une a todos
é a causa da democracia", res-
pondeu Barroso. "Nós pode-
mos concordar, nós podemos
divergir, mas o que caracteriza
o mundo civilizado é a capaci-
dade de tratar todas as pessoas
com respeito e consideração,
mesmo na divergência".

FAKE NEWS

MATHEUS MOREIRA E RICARDO
DELLA COLETTA/FOLHAPRESS

O
ministro Alexandre
de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal

Federal), decidiu ontem incluir o
presidente Jair Bolsonaro como
investigado no inquérito das fa-
ke news em tramitação na corte.

A decisão ocorre após o pre-
sidente do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), Luís Roberto Bar-
roso, ter enviado notícia-crime
ao Supremo contra o chefe do
Executivo para que a conduta
dele seja investigada devido à
realização de live no dia 29 de
julho com profusão de mentiras
sobre o sistema eletrônico de
votação.

Moraes determinou que a
Polícia Federal colha depoi-
mento dos envolvidos na trans-
missão, entre eles o ministro da
Justiça, Anderson Torres.

Bolsonaro, por sua vez, disse
que o inquérito de Moraes é
uma tentativa de intimidá-lo.

"O que nós brigamos do lado
de cá e grande parte da popula-
ção? Queremos eleições limpas.
Não vai ser inquérito, agora na
mão do senhor querido Alexan-
dre de Moraes, para tentar inti-
midar; ou, lamento, o próprio
TSE tomar certas medidas para
investigar, me acusar de atos an-
tidemocráticos", disse na noite
desta quarta, em entrevista à rá-
dio Jovem Pan.

"Eu posso errar, eu tenho o
direito a criticar. Mas não esta-
mos errados. Nós não erramos",
completou.

Na manhã desta quarta, sem
citar Bolsonaro, Barroso disse
durante um evento que "uma

das vertentes do autoritarismo
contemporâneo é o discurso de
que se eu perder houve fraude,
que é a inaceitação do outro, de
que alguém diferente de mim
possa ganhar as eleições."

Bolsonaro tem feito duros
ataques a Barroso e, na última
segunda-feira passada, o presi-
dente do TSE tomou as medidas
mais contundentes contra o
presidente da República. Por
unanimidade, a corte eleitoral
decidiu abrir um inquérito para
investigar Bolsonaro pelas acu-
sações sem provas de fraude nas
urnas e também encaminhou a
notícia-crime ao STF.

A representação foi enviada a

Moraes porque ele é o responsá-
vel pelo inquérito que apura a
disseminação de notícias falsas
na internet.

Na decisão de ontem, o minis-
tro afirma que as condutas de
Bolsonaro podem configurar 11
crimes, 7 deles previstos no Códi-
go Penal, 3 na Lei de Segurança
Nacional e 1 no Código Eleitoral.
Entre eles, estão calúnia, difama-
ção, injúria, incitação ao crime,
apologia ao crime, associação cri-
minosa e denunciação caluniosa.

Ele também cita os delitos de
tentar mudar mediante empre-
go de violência o regime vigente,
fazer propaganda de processos
violentos para alteração da or-

dem política e a incitação a sub-
versão da ordem.

Moraes argumenta que Bol-
sonaro fez "afirmações falsas" e
criou narrativas para deslegiti-
mar as instituições e estimular
apoiadores a atacá-las não só
em relação às urnas eletrônicas.

Como exemplo, cita as decla-
rações do presidente de que não
poderia governar devido a deci-
sões do STF dando autonomia a
estados e municípios no enfren-
tamento da pandemia de Covid-
19 e também o fato de ter feito
insinuações sobre a decisão que
liberou o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) a dis-
putar as eleições de 2022.

PF abre inquérito para apurar
vazamentos de documentos da CPI
MARCELO ROCHA E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A Polícia Federal abriu in-
quérito para apurar o vazamen-
to de informações compartilha-
das pela corporação com a CPI
da Covid.

A comissão pretende recorrer
à Justiça para sustar o inquérito
e avalia entrar com uma notícia-
crime contra a direção da PF por
obstrução à investigação parla-
mentar.

Na segunda-feira passada, a
PF enviou ao colegiado dois in-
quéritos. Um deles apura de-
núncias de irregularidades no
processo de compra da vacina
indiana Covaxin.

O outro é sobre a denúncia de
prevaricação atribuída ao presi-
dente Jair Bolsonaro pelo depu-
tado Luís Miranda (DEM-DF) e
pelo irmão dele, o servidor do
Ministério da Saúde Luís Ricar-
do Miranda.

Os dois afirmaram à CPI e à
PF que o chefe do Executivo foi
alertado em março sobre as irre-
gularidades na pasta da Saúde.

Fazem parte do material
compartilhado vídeos contendo
os depoimentos de oito pessoas
intimadas pela polícia nas últi-
mas semanas.

Na sessão de ontem, após a
publicação de reportagens so-
bre o conteúdo dos interrogató-
rios, integrantes da comissão le-

vantaram suspeitas sobre a edi-
ção dos vídeos, ao sugerir a su-
pressão de trechos do depoi-
mento do ex-ministro Eduardo
Pazuello, um dos interrogados.

Em nota, além de comunicar
a abertura de inquérito sobre o
vazamento de informações e fri-
sar que pedira à cúpula da CPI
que resguardasse "o necessário
sigilo das oitivas", a PF afirmou
que o alegado corte nos vídeos
"ocorreu em razão do término
das perguntas pela autoridade
policial".

"As alegações defensivas do
depoente, embora não estejam
gravadas, foram registradas por
escrito e igualmente encami-
nhadas na íntegra".

Durante sessão da CPI, os se-
nadores governistas reagiram a
uma fala do relator Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), que disse ter
recebido dados de um "inter-
nauta". Renan dizia que foi aler-
tado de que um documento pas-
sado pela defesa do depoente
Marcelo Blanco estava com par-
tes faltando.

"Presidente, nós temos uma
coisa muito grave: nós temos
aqui documentos que foram
mandados para a Comissão Par-
lamentar de Inquérito, on-line,
por internauta, que desmontam
completamente o argumento de
que o Coronel Blanco não orien-
tou Dominguetti nem Cristiano
facilitou o acesso", disse Renan.

MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

A ministra Cármen Lúcia (fo-
to), do STF (Supremo Tribunal
Federal), classificou como "gra-
ve" o fato de o presidente Jair
Bolsonaro ter usado uma TV pú-
blica para transmitir a live em
que fez diversas declarações fal-
sas sobre o sistema eleitoral bra-
sileiro. Segundo a magistrada, o
fato pode configurar crime de
natureza eleitoral.

Cármen fez essas afirmações
na decisão em que enviou à PGR
(Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca) uma notícia-crime apresen-
tada por deputados logo após o
chefe do Executivo ter publicado
a live nas redes sociais.

Agora, a Procuradoria deve-
rá se manifestar se é caso de

abertura de
inquérito para
aprofundar as
investigações
ou se o pedido
dos parlamen-
tares tem que
ser arquivado
por não haver
indícios de
crimes.

A magistra-
da disse que,
apesar de a ju-
risprudência
apontar que o STF não é o foro
competente para analisar ações
de improbidade administrativa,
é preciso levar em consideração
que o "grave relato apresentado
pelos autores da petição conju-
ga atos daquela natureza com

outros que po-
dem, em tese,
configurar cri-
me".

"Servir-se de
coisa do públi-
co para interes-
se particular ou
de grupo não é
uso, senão abu-
so, por isso
mesmo punível
-se comprova-
do- nos termos
constitucional

e legalmente definidos", diz.
Cármen afirma ainda que

não é permitido "utilização do
patrimônio público em benefí-
cio de grupo e em detrimento da
nação brasileira".

"A República impõe decên-

cia, integridade e compostura
nos atos e comportamentos dos
agentes púbicos. E, no Brasil, as-
sim é porque a Constituição as-
sim exige", conclui.

Entre os delitos, ela também
menciona a utilização ilegal de
bens públicos e atentados con-
tra a independência de Poderes
da República.

No pedido apresentado ao
Supremo, os deputados dizem
que Bolsonaro também pode ter
cometido o crime de propagan-
da eleitoral antecipada.

Os autores da petição ainda
citam a incitação a comporta-
mentos dos cidadãos com base
em dados mentirosos, o estímu-
lo a comportamentos contra as
instituições do país e o discurso
de violência.

STF
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RICARDO DELLA COLETTA/FOLHAPRESS

Numa nova escalada na crise institucional
aberta com o Judiciário, o presidente Jair Bolso-
naro reagiu ontem à sua inclusão como investi-
gado no inquérito das fake news e disse, em tom
de ameaça, que o "antídoto" para a ação não es-
tá "dentro das quatro linhas da Constituição".

"Ainda mais um inquérito que nasce sem
qualquer embasamento jurídico, não pode co-
meçar por ele (pelo Supremo Tribunal Federal).
Ele abre, apura e pune? Sem comentário. Está
dentro das quatro linhas da Constituição? Não
está, então o antídoto para isso também não é
dentro das quatro linhas da Constituição", disse
Bolsonaro, em entrevista à rádio Jovem Pan.

A crítica de Bolsonaro se refere ao fato de o in-
quérito das fake news -e a sua inclusão ontem
como investigado- ter sido aberto de ofício, e não

a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da Repú-
blica).

No caso do inquérito das fake news, a abertu-
ra ocorreu por decisão pelo então presidente do
STF Dias Toffoli e posteriormente referendado
pelo plenário da corte.

A inserção de Bolsonaro como alvo da inves-
tigação, por sua vez, ocorreu a pedido do presi-
dente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís
Roberto Barroso.

A ameaça de agir fora dos limites constitucio-
nais foi repetido em outra ocasião na entrevista.

"O meu jogo é dentro das quatro linhas (da
Constituição). Se começar a chegar algo fora das
quatro linhas, eu sou obrigado a sair das quatro
linhas, é coisa que eu não quero. É como esse in-
quérito, do senhor Alexandre de Moraes. Ele in-
vestiga, pune e prende? É a mesma coisa".

Bolsonaro acusa inquérito de Moraes de ilegal e
ameaça 'antídoto' fora das '4 linhas da Constituição'

STF inclui Bolsonaro como
investigado em inquérito 

Cármen vê fatos graves e crime em uso
de TV pública para live de Bolsonaro

ABRASIL
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Belarus usa imigrantes como
arma contra a União Europeia 
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

"Não vamos mais impedir ne-
nhum imigrante de seguir seu
caminho pela Belarus. Afinal, es-
tão indo para uma Europa ilumi-
nada, calorosa e aconchegante",
prometeu no começo de julho o
ditador da Belarus, Aleksandr
Lukachenko.

Dita em tom de ameaça, a de-
claração foi feita logo após uma
rodada de sanções da União Eu-
ropeia contra seu regime. Desde
então, cerca de 4.000 estrangei-
ros entraram ilegalmente na
União Europeia pela fronteira
com a Lituânia.

O fluxo é ao menos 40 vezes o
dos que entraram durante todo o
ano passado. No último domin-
go, o tráfego bateu um recorde:
289 foram detidos em um único
dia pelo patrulhamento.

"Usar os migrantes como ar-
ma, empurrando as pessoas
contra as fronteiras, é inaceitá-
vel", reagiu o chefe das Relações
Exteriores da União Europeia,
Josep Borrell.

"É um ato severo de agressão
arquitetado para provocar", afir-
mou a comissária europeia res-
ponsável por imigração, Ilva Jo-
hansson, em visita à Lituânia na
segunda-feira passada.

Os órgãos centrais da União
Europeia já começam a se preo-
cupar com a possibilidade de a

crise extrapolar o país báltico e
voltar a abalar a política do bloco.

Em reação diversa da que te-
ve na crise de imigração de 2015,
quando condenou membros co-
mo a Hungria por barrar a entra-
da de estrangeiros vindos da Sér-
via, a Comissão aprovou o plano
lituano de erguer uma cerca de
quatro metros de altura nos 679
km de fronteira com a Belarus.

O governo lituano argumenta
que não se trata de refugiados de
guerra, como há seis anos, mas
de imigrantes econômicos, e
tenta conter a situação promo-
vendo uma campanha de dis-
suasão.

Em árabe, curdo e inglês, di-
vulga a mensagem de que não
permitirá a passagem por seu
território em direção a outros
países e alerta para o fato de que
nenhum dos 132 pedidos de asi-
lo feitos até agora foi atendido.

No mês passado, o Parlamen-
to do país báltico endureceu ain-
da mais a política de asilo, impe-
dindo que os requerentes dei-
xem os campos de refugiados e
permitindo a deportação se não
houver uma resolução em até
seis meses.

Mas a primeira-ministra, In-
grida Simonyte, não descarta
pedir que outros membros da
UE recebam os imigrantes se a
situação sair de controle. "Con-
seguimos isso até agora, mas
estamos no limite de nossas

possibilidades", afirmou o dire-
tor do serviço de guarda de
fronteiras, Rustamas Liubaje-
vas, à rádio LRT.

Um dos sinais desse limite foi
a rebelião no começo da semana
em Rudninkai, um campo de
treinamento militar convertido
em acampamento de refugiados
para os que entram pelo sul da
Lituânia –dois terços deles, vin-
dos do Iraque.

O protesto começou por cau-
sa de barracas molhadas, e foi
acirrado com queixas sobre as
condições de vida. Vários tenta-
ram fugir e foram contidos com
canhões de água e gás lacrimo-
gêneo por tropas lituanas.

Já difíceis, as condições serão
piores no inverno (que vai de de-
zembro a março no hemisfério
norte), o que preocupa o gover-
no local. Um campo de refugia-
dos com capacidade para 800
pessoas montado na semana
passada já está lotado, e o minis-
tro das Relações Exteriores da Li-
tuânia, Gabrielius Landsbergis,
diz temer até 10 mil recém-che-
gados antes de setembro.

Lukachenko nega participa-
ção no afluxo de estrangeiros e
afirmou que não vai recebê-los
de volta. "As pessoas estão fugin-
do para o Ocidente por causa da
dor, miséria e guerra, e eles que-
rem que nós os prendamos em
'campos de filtragem' aqui. Isso
não vai acontecer."

DITADURA NA EUROPA

Justiça nega
quebra 
de sigilos 
de Jairinho 
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

O juiz Daniel Werneck Cot-
ta, da 2ª Vara Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro, negou a quebra dos sigi-
los bancário e fiscal do ex-ve-
reador Jairo Souza Santos Jú-
nior, o Dr. Jairinho, e de Moni-
que Medeiros, mãe do meni-
no Henry Borel, de 4 anos,
morto no dia 8 de março deste
ano, no apartamento onde
morava com a mãe e o padras-
to. O laudo de necropsia do
Instituto Médico-Legal (IML)
indicou que a criança sofreu
23 ferimentos pelo corpo e
que a causa da morte foi “he-
morragia interna e laceração
hepática”.  O corpo apresenta-
va lesões hemorrágicas na ca-
beça, lesões no nariz, hemato-
mas no punho e abdômen e
contusões no rim e nos pul-
mões, além de hemorragia in-
terna e rompimento do fígado.

PEDIDO
O pedido da quebra dos si-

gilos bancário e fiscal foi feito
pelo Ministério Público do Rio
de Janeiro, que levantou “indí-
cios de que Jairinho estaria
dissolvendo seu patrimônio
para tentar deixar de pagar
uma eventual indenização”.

Na decisão, proferida na
terça-feira passada, o magis-
trado escreveu “que não fo-
ram apresentados mínimos
indícios de presumida oculta-
ção de patrimônio, com a fina-
lidade de impedir o pagamen-
to de indenização eventual-
mente imposta por este juízo”.

O pai do menino Henry,
Leniel Borel de Almeida Jú-
nior, que atua como assistente
de acusação no processo, en-
trou na Justiça para que o ca-
sal seja condenado a indeni-
zá-lo pela morte da criança
em R$ 1,5 milhão.

PRISÃO
Em julho, o juiz Daniel

Werneck já tinha decidido
pela manutenção da prisão
preventiva do casal. No mes-
mo ato, o magistrado aceitou
o aditamento feito pelo Mi-
nistério Público para acres-
centar o pedido de condena-
ção dos acusados à reparação
dos danos eventualmente
causados pelos delitos a que
são acusados em favor de Le-
niel Borel, em valor não infe-
rior a R$ 1,5 milhão. 

O aditamento, no entanto,
precisa seguir os trâmites da
Justiça para ser confirmado.
“Proceda o cartório às caute-
las de praxe, trasladando-se
para local próprio. Intimem-
se as defesas para que, no
prazo de cinco dias, ratifi-
quem ou complementem
suas respostas, bem como rol
de testemunhas e diligências,
ressalvando que eventual
inércia será considerada rati-
ficação”, afirmou.

NA CADEIA
Jairinho e a ex-companhei-

ra, Monique Medeiros estão
presos desde 8 de abril acusa-
dos de homicídio triplamente
qualificado. Além da morte de
Henry, o ex-vereador foi de-
nunciado pelo Ministério Pú-
blico Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) em dois casos de tor-
turas em filhos de ex-namora-
das e ainda por violência do-
méstica. No dia 30 de junho,
Jairinho perdeu o mandato de
vereador por quebra de deco-
ro parlamentar, em decisão
unânime da Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro.

CASO HENRY

OMS pede a países 
ricos 'moratória' em
vacinação de reforço
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

O
diretor-geral da OMS
(Organização Mun-
dial da Saúde), Tedros

Adhanom Ghebreyesus, pediu
uma moratória global na aplica-
ção de doses de reforço contra a
Covid-19, para que haja imuni-
zantes suficientes para os países
mais pobres.

Segundo Ghebreyesus, en-
quanto países ricos já aplicaram
mais de 100 doses para cada 100
habitantes, nos mais pobres essa
taxa é de apenas 1,5/100. "Não é
um exagero dizer que a rota desta
pandemia depende das decisões
tomadas pelo G20 (grupo das 20
maiores economias do mundo),
afirmou o diretor da OMS ontem.

Nas últimas semanas, Israel,
Uruguai, Hungria e Alemanha
anunciaram uma rodada de re-
forço na imunização de suas po-
pulações.

Ghebreyesus pediu que essas
campanhas sejam suspensas pe-
lo menos até o final de setembro,
para garantir que ao menos 10%
da população esteja protegida em
todos os países.

A discussão sobre aplicar uma
terceira dose de vacina (ou se-
gunda, no caso de imunizantes
de dose única, como o da Jans-
sen) vem crescendo em países
que já estão com suas campa-
nhas de vacinação avançadas,
por causa de sinais de que a pro-
teção oferecida pelos fármacos se
reduz com o passar dos meses.

Segundo a diretora de vacina-
ção da OMS, Katherine O'Brien,
não há porém comprovação

científica de que esse reforço seja
necessário, e países que estão es-
tudando essa medida –como os
Estados Unidos e Reino Unido–
devem concentrar seus esforços
em completar a imunização dos
mais vulneráveis.

"Há hoje no mundo uma ex-
traordinária desigualdade na
proteção contra a Covid", afir-
mou o conselheiro sênior da di-
reção da OMS Bruce Aylward.
Ele citou o caso da África, em
que só 2% da população já está
completamente vacinada, dei-
xando de fora grupos prioritá-
rios como idosos, doentes e pro-
fissionais de saúde.

"O que estamos pedindo é
mais solidariedade. Que os países
ricos segurem suas políticas de
imunização de reforço até que te-
nhamos recursos suficientes para
proteger o mundo", afirmou.

Os diretores da OMS conside-
ram que o mesmo raciocínio de-
ve valer para a imunização de
crianças. "Nosso grupo interna-
cional de conselheiros científicos
recomenda que a vacinação siga
a ordem de prioridade, dos mais
vulneráveis para os menos. Isso
tem sido feito internamente nos
países, mas precisa ser feito glo-
balmente", disse Aylward.

"O G20 precisa assumir com-
promissos concretos para apoiar
as metas globais de vacinação.
Apelamos a todos com influência
—atletas olímpicos, investidores,
líderes empresariais, líderes reli-
giosos e cada indivíduo em sua
própria família e comunidade—
que apoiem nosso pedido de mo-
ratória", disse Ghebreyesus.

Embora a OMS coordene polí-

ticas de saúde e vacinação no
mundo, com papel importante
nos países mais pobres, não tem
autoridade para impor suas reco-
mendações. Pedidos anteriores
com o mesmo objetivo de permi-
tir que mais imunizantes chegas-
sem aos mais necessitados não
foram atendidos.

Foi o caso, por exemplo, do
apelo para que os governos não
começassem a vacinar crianças e
adolescentes antes que todos os
idosos e profissionais de saúde
estivessem imunizados no mun-
do, ou a recomendação de que a
vacinação não fosse usada como
condição para permitir viagens
internacionais.

Questionado sobre se o pedi-
do de moratória se estendia tam-
bém a casos como os de imuno-
deprimidos, para os quais se
constata que a vacinação com-
pleta regular não é suficiente, a
OMS disse que pessoas especial-
mente vulneráveis devem conti-
nuar sendo protegidas, mas o
principal é mudar o panorama
mais amplo.

"É por isso também que medi-
das de controle de transmissão
precisam ser mantidas. Não que-
remos uma escalada de hospitali-
zações e mortes", afirmou Kathe-
rine O'Brien, diretora de imuni-
zação da OMS.

Ela afirmou que a contamina-
ção de pessoas já completamen-
te imunizadas é possível, porque
a eficácia dos fármacos nunca é
de 100%, e que o crescimento no
número de casos se deve não a
falhas das vacinas, mas ao rela-
xamento das medidas de pre-
venção.

CORONAVÍRUS

Nos últimos tempos vem ganhando destaque na vida em-
presarial a sigla ESG, referente às palavras em inglês

“environmental, social and governance”, referindo-se a um
compromisso a ser declarado pelas empresas com o fim de
estabelecer as melhores práticas ambientais, sociais e de go-
vernança.  A sigla surgiu a partir de uma iniciativa das Na-
ções Unidas que, em 2005, por meio do UN Global Compact,
convidou importantes instituições financeiras de diferentes
países, incluindo o Brasil, para estabelecer padrões éticos
fundamentais da atuação corporativa. Isso porque, com a
globalização, as empresas ao redor do mundo passaram a
contar, de alguma forma, com dinheiro das pessoas espa-
lhadas por todo o planeta, desde grandes e pequenos inves-
tidores a todo tipo de consumidor. Nesse contexto, come-
çou a se perceber a importância de se garantir a essas pes-
soas que seu dinheiro estaria, direta ou indiretamente, fi-
nanciando apenas empresas que atuassem com práticas
que não violassem os direitos humanos, os direitos sociais
dos trabalhadores e o meio ambiente, além de não estarem
vinculadas com a criminalidade e com a corrupção.

Justamente por isso é que a iniciativa se deu a partir de
instituições financeiras, as verdadeiras intermediárias des-
ses recursos, ou seja, a ponte entre as pessoas e as empresas.
O raciocínio é simples, se os grandes conglomerados finan-
ceiros acumulam recursos que, na verdade, pertencem às
pessoas, e utilizam esses recursos financiando as empresas,
a fiscalização da atuação ética das companhias deveria co-
meçar exatamente por eles. Com esse pensamento, passou-
se a exigir, para que as instituições financeiras pudessem in-
termediar o dinheiro das pessoas, a garantia de que somen-
te iriam financiar atividades com as quais as verdadeiras do-
nas do dinheiro aceitassem.

Nessa linha, as empresas ao redor do mundo (que, sem-
pre bom lembrar, só existem por causa das pessoas) passa-
ram a entender que não basta atuar de acordo com a vonta-
de da diretoria, não é suficiente atender aos padrões míni-
mos estabelecidos pelos legisladores de seu país, é preciso
atuar de acordo com o desejo da sociedade global, ou seja,
de todos aqueles que, de um lado, colocam suas economias
nos bancos e, de outro, consomem direta ou indiretamente,
seus produtos e serviços. E quais seriam, nessa perspectiva,
os desejos das pessoas de bem? Em outras palavras, o que
cada um espera de uma empresa que, ao final, será financia-
da com suas economias ou receberá dinheiro quando ela
estiver consumindo o que a empresa lhe oferta? A resposta
consensual de um mundo civilizado sonhado pelas Nações
Unidas pode ser resumida em alguns princípios:

1. Que as empresas respeitem as garantias fundamentais
das pessoas e não compactuem com abusos e violações aos
direitos humanos; 2. Que garantam aos seus colaboradores
um ambiente seguro, com respeito e dignidade, abolindo o
trabalho infantil e os serviços forçados e abusivos, além de
eliminar qualquer forma de discriminação; 3. Que atuem
com responsabilidade ambiental, usando os recursos natu-
rais de forma sustentável, evitando danos e degradações
ambientais, e promovendo iniciativas de preservação do
meio ambiente, sempre buscando reduzir as mudanças cli-
máticas, além de desenvolverem tecnologias que reduzam
os impactos aos bens ambientais; 

4. Que não aceitem qualquer forma de corrupção ou
fraude. A partir desse momento, e principalmente agora
quando iniciamos uma nova década, as empresas ao redor
do mundo começaram a estruturar suas políticas internas
com o fim de atender aos princípios que ficaram consagra-
dos como ESG. E aqui reside o grande problema. Qual o ver-
dadeiro objetivo para a afirmação por uma empresa de
compromissos com o meio ambiente, os direitos humanos e
o combate à corrupção e as fraudes?

Se a resposta for se adequar ao sistema financeiro para
evitar restrição a financiamentos, pode-se adiantar que essa
empresa está fadada a enfrentar sérios problemas, não ape-
nas de mercado, mas, também, de compliance e jurídicos.

Toda a introdução deste artigo mostra de forma suficien-
te que a resposta correta seria se adequar aos anseios da so-
ciedade. No novo tempo, e isso não é uma manifestação
“poliânica”, a sociedade organizada pelos meios digitais
simplesmente não aceitará que seu dinheiro acabe entran-
do nos cofres de uma empresa antiética.

As pessoas em pouco tempo deixarão não apenas de
consumir produtos e serviços de empresas que não aten-
dam aos princípios relacionados ao ESG, mas exigirão que
as instituições financeiras não ponham o dinheiro prove-
niente de suas poupanças em cofres indesejáveis. Sem res-
ponsabilidade ambiental e social a empresa não resistirá.

E, de nada adiantará, assumir compromissos e não os
cumprir. Na verdade, poderá ser ainda pior. Empresas que
afirmarem metas e não se esforçarem adequadamente para
cumpri-las com efetividade estarão violando um compro-
misso assumido com a sociedade. E, não será apenas o des-
cumprimento de uma carta vazia de intenções lançadas pa-
ra parecerem bonitas no papel e preencher um check-
list burocrático nos bancos. Será a violação de um pacto so-
cial, com graves consequências para o inadimplente. Con-
sequências econômicas, sociais e jurídicas. 
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