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ANFAVEA

Falta de peças faz produção
de veículos cair 4,2% em julho
Anfavea, Luiz Carlos Moraes, atribuiu a queda na produção, que já vinha
acontecendo em junho, à interrupção das linhas de montagem em várias fábricas pela falta de componentes, especialmente os semicondutores. “Várias fábricas parando por semanas ou dias têm impactado de forma bem forte”, disse durante a apresentação dos dados. PÁGINA 2

A produção de veículos se retraiu 4,2% em julho na comparação com
o mesmo mês de 2020. Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira pela
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram fabricadas 163,6 mil em julho, enquanto no mesmo mês do
ano passado a produção ficou em 170,7 mil veículos. O presidente da
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Bancos vão
subir juros
na esteira da
alta da Selic
O aumento da taxa básica de
juros anunciada na quarta-feira
passada deve impulsionar um
ajuste para cima nos juros cobrados da ponta consumidora
ao longo dos próximos meses.
A tendência de alta deve ser vista nos quatro maiores bancos
de capital aberto do país (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú
Unibanco e Santander). Alguns
efeitos já conseguem ser percebidos diante das recentes altas
da Selic. Recentemente, por
exemplo, o Itaú anunciou um
aumento nos juros cobrados no
financiamento imobiliário tradicional, de a partir de 6,9% ao
ano + TR, para taxas a partir
7,3% ao ano + TR. PÁGINA 2

DÍVIDAS

TRIBUTÁRIAS

Bolsonaro
deve vetar
Refis aprovado
pelo Senado
O Ministério da Economia
deve recomendar ao presidente Jair Bolsonaro o veto ao
projeto aprovado na quintafeira passada pelo Senado
que cria um programa amplo
de refinanciamento de dívidas tributárias, caso o texto
seja aprovado nesses mesmos
moldes pela Câmara dos Deputados. O posicionamento
contrário da pasta a um programa amplo de renegociação havia sido repassado de
maneira clara ao líder do governo no Senado, Fernando
Bezerra (MDB-PE) –que relatou o projeto. Mesmo assim, a
proposta foi aprovada desatendendo a equipe econômica. PÁGINA 4

Lira atropela
comissão, e leva
Voto Impresso
para o Plenário
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) (foto), anunciou
nesta sexta-feira que vai levar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso ao plenário, mesmo após o texto ter sido
derrotado em comissão especial na noite de quinta-feira passada. Lira convocou a imprensa para um pronunciamento no fim da tarde
desta sexta. Segundo ele, o objetivo de levar o texto ao plenário é para
que os 513 deputados se manifestem sobre o assunto, que, afirma, divide o país. Com a decisão, a PEC de autoria da deputada Bia Kicis
(PSL-DF) e defendida pelo presidente Jair Bolsonaro ganha sobrevida na Câmara. "O plenário será o juiz desta disputa, que, infelizmente, já foi longe demais", afirmou o presidente da Câmara. Para aprovar uma PEC são necessários ao menos 308 votos na Câmara e 49 no
Senado, em votação em dois turnos. PÁGINA 5

PARCELAMENTO

AGLOMERAÇÃO

Calote de Guedes em precatórios
vai atingir aposentados do INSS
ABRASIL

nistração pública e por muitos anos. O parcelamento
de precatórios que deve ser proposto pelo governo
federal para pagar as dívidas judiciais da União a partir do ano que vem deve atingir um em cada dez precatórios do INSS ) pagos a segurados . PÁGINA 2

Para o governo, os precatórios talvez sejam um
"meteoro" orçamentário, como descreveu o ministro
Paulo Guedes (Economia) (foto). Para milhares de
cidadãos que buscam a Justiça Federal anualmente,
são a compensação por erros cometidos pela admi-

Rio deve ter
13 palcos
para festa
de Réveillon
O Rio de Janeiro começa a
organizar sua primeira festa de
Réveillon depois do início da
pandemia do coronavírus. A
prefeitura divulgou nesta sexta-feira um documento com as
regras que devem ser seguidas
por empresas que desejem organizar o evento, os chamados
cadernos de encargos. A ideia é
montar 13 palcos, três deles
tradicionalmente em Copacabana e outros dez espalhados
pela cidade, com artistas ainda
a serem definidos. Nessa lista
entram o Piscinão de Ramos
(zona norte), a praia do Flamengo (zona sul) e novidades
como o Boulevard Olímpico
(centro) e a praça Guilherme
da Silveira (Bangu). PÁGINA 6
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ANFAVEA

MERCADOS

Balanços corporativos
garantem semana
positiva na Bovespa

Falta de peças faz produção
de veículos cair 4,2% em julho

ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

DANIEL MELLO/ABRASIL

Depois de uma semana recheada de balanços corporativos e com um noticiário político e fiscal intenso no cenário
doméstico, a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) encerrou em alta nesta sexta-feira,
retornando aos 122 mil pontos.
O Ibovespa (Índice Bovespa), fechou o dia em alta de
0,97%, aos 122.810 pontos.
Na semana, o índice acumula alta de 0,82%, apesar das
sessões voláteis que teve durante a semana, refletindo o
noticiário doméstico. O movimento foi principalmente impulsionado pelos resultados
trimestrais.
A escalada das tensões políticas e dos temores fiscais também refletiu no câmbio. Nesta
sexta-feira a moeda americana encerrou com alta de 0,36%
ante o real, a R$ 5,236. Na semana, a divisa acumula ganhos de 0,5%.
O destaque entre os resultados corporativos que mais
seguraram o Ibovespa ao longo desta semana ficou com Petrobras -depois dos fortes resultados divulgados pela companhia. Balanços de nomes

CALOTE

DE

como Itaú Unibanco, Gerdau,
JHSF e Totvs também foram
bem recebidos pelo mercado.
Mas nem todos agradaram.
Bradesco terminou a semana
com desempenho negativo,
apesar da forte alta no lucro do
segundo trimestre, com agentes financeiros focando as
atenções no desempenho fraco da área de seguros do banco. Braskem também acumulou queda mesmo com lucro
multibilionário.
A safra de ofertas de ações
também continuou movimentada na B3, com destaque para
Raízen, que realizou o maior
IPO do ano no país, em operação que movimentou R$ 6,9
bilhões. Os papéis da companhia demonstraram um desempenho fraco, acumulando
queda de 4% desde a estreia na
quinta-feira.
No exterior, o relatório de
emprego nos Estados Unidos
mais forte do que o esperado,
nesta sexta-feira, influenciou a
maioria dos índices internacionais. Dow Jones e S&P 500
encerraram em altas de 0,41%
e 0,17%, respectivamente.
A Bolsa de Tecnologia Nasdaq, em Nova York, fechou em
queda de 0,4%.

GUEDES

Parcelamento atingirá
metade de precatórios
de aposentados o INSS
Para o governo, os precatórios talvez sejam um "meteoro" orçamentário, como descreveu o ministro Paulo Guedes (Economia). Para milhares de cidadãos que buscam a
Justiça Federal anualmente,
são a compensação por erros
cometidos pela administração
pública e por muitos anos de
espera.
João Paulo, 56, (que pede
para não ser identificado pelo
nome real) vê no pagamento
de seu precatório, previsto para 2023, a esperança de finalmente colocar as contas em
dia. Há dois meses, conseguiu
a concessão de sua aposentadoria pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Seus atrasados judiciais somam todos os meses de aposentadoria que ele deixou de
receber desde que fez o pedido. A dívida do INSS com ele
virou um precatório, pois a soma ultrapassou o limite de 60
salários mínimos.
O ministro quer enviar ao
Congresso uma PEC (Proposta
de Emenda à Constituição) para mudar a sistemática de pagamento dos precatórios e
criar um fundo a ser abastecido com o dinheiro da privatização de estatais. Esse mesmo
fundo deverá bancar as dívidas
judiciais da União.
Os detalhes sobre o parcelamento dos precatórios e a operacionalidade do fundo ainda
estão em discussão.
Como ocorre no caso de

João Paulo, que já esperaria
cinco anos, entre o início da
ação, em 2018, e o depósito,
previsto para 2023, há outros
milhares de processos tramitando em varas da Justiça Federal ou nos Juizados Especiais Federais por discordâncias de decisões administrativas da Previdência.
Análise da Fipe (Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas) a partir dos sistemas do
INSS aponta um aumento de
500% no número de benefícios
previdenciários desde 2004.
Há 17 anos, um a cada 50 benefícios eram concedidos por
decisão judicial. Em 2020, era
um a cada oito.
As ações em tramitação na
Justiça Federal e que têm natureza alimentar discutem, além
de benefícios previdenciários,
correções de salários de servidores federais, benefícios assistenciais e indenizações por
morte ou invalidez.
Em 2021, segundo dados
do Tesouro Nacional analisados pela IFI (Instituição Fiscal
Independente) do Senado,
dos R$ 56,4 bilhões que serão
gastos com precatórios, R$
35,5 bilhões referem-se a dívidas da União com benefícios
previdenciários, pessoal e
BPC (benefício de prestação
continuada).
Entre os casos de natureza
comum, que consumirão R$
20,8 bilhões neste ano, estão os
demais processos, como os
que discutem tributos federais.

A

produção de veículos
se retraiu 4,2% em julho na comparação
com o mesmo mês de 2020. Segundo balanço divulgado nesta
sexta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram fabricadas 163,6 mil em julho, enquanto no mesmo mês
do ano passado a produção ficou em 170,7 mil veículos.
O presidente da Anfavea,
Luiz Carlos Moraes, atribuiu a
queda na produção, que já vinha acontecendo em junho, à
interrupção das linhas de montagem em várias fábricas pela
falta de componentes, especialmente os semicondutores. “Várias fábricas parando por semanas ou dias têm impactado de
forma bem forte”, disse durante
a apresentação dos dados.

Os semicondutores são materiais usados nas partes eletrônicas dos veículos. Esse tipo de
material enfrenta uma crise
mundial de demanda a partir da
queda de fabricação ocasionada
pela pandemia da Covid-19.
No acumulado dos sete primeiros meses do ano, no entanto, a produção de veículos registra alta de 45,8% em relação ao
período de janeiro a julho de
2020, com a montagem de 1,3
milhão de unidades. Moraes
ponderou que o crescimento expressivo é a partir de uma base
comparativa baixa, uma vez que
no primeiro semestre do ano
passado sofreu os impactos das
restrições provocadas pela pandemia da covid-19. “Esse crescimento tem que ser contextualizado porque nós ficamos vários
meses parados (no ano passado) por conta da pandemia”,
ressaltou.

VENDAS
As vendas de veículos novos
nacionais tiveram uma retração
de 3% em julho na comparação
com o mesmo mês de 2020,
com o emplacamento de 150,9
mil unidades. Nos primeiros sete meses de 2021, foram licenciados 1,11 milhão, o que representa um crescimento de
28,6% nas vendas em relação ao
período de janeiro a julho do
ano passado.
Os automóveis e veículos comerciais leves registram queda de
4,5% nas vendas de julho sobre o
mesmo mês do ano passado, com
138,6 mil unidades licenciadas.
No período de janeiro a julho, entretanto, o segmento tem alta de
27,6%, com o emplacamento de
1,04 milhão de automóveis e veículos comerciais leves.
Os caminhões tiveram alta
nas vendas de 21,9% de julho em
comparação com o mesmo mês

de 2020, com o emplacamento
de 11,1 mil unidades. No acumulado de janeiro a julho, foram
vendidas 66,9 mil unidades, o
que significa um crescimento de
47,9% em relação aos sete primeiros meses do ano passado.
EXPORTAÇÕES
As vendas de veículos para o
exterior tiveram queda de 18,4%
em julho em relação as exportações no mesmo mês de 2020.
Foram exportadas em julho 23,7
mil unidades e 223,9 mil nos primeiros sete meses do ano. No
acumulado do período de janeiro a julho, o número representa
um crescimento de 50,7%.
EMPREGO
Em julho, as montadoras empregavam 102,7 mil pessoas,
1,2% menos do que o total de
postos de trabalho abertos no
mesmo mês de 2020.

CRÉDITO

Bancos se preparam para subir
juros na esteira da alta da Selic
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS
O aumento da taxa básica de
juros anunciada na quarta-feira
passada deve impulsionar um
ajuste para cima nos juros cobrados da ponta consumidora
ao longo dos próximos meses.
A tendência de alta deve ser
vista nos quatro maiores bancos
de capital aberto do país (Banco
do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander).
Alguns efeitos já conseguem
ser percebidos diante das recentes altas da Selic. Recentemente,
por exemplo, o Itaú anunciou
um aumento nos juros cobrados
no financiamento imobiliário
tradicional, de a partir de 6,9%
ao ano + TR (taxa referencial,
atualmente zerada), para taxas a
partir 7,3% ao ano + TR.
Antes dele, Bradesco e Santander já haviam feito anúncios
semelhantes de aumento nos
juros do crédito imobiliário.
"A partir do momento em que
a Selic sobe é natural que (esse
aumento) seja repassado às
operações de crédito. Não tem

CRISE

como isso ser evitado", disse o
presidente do Bradesco, Octavio
de Lazari em entrevistas a jornalistas para falar sobre os resultados do banco no segundo trimestre.
Na quarta-feira, o Copom
(Comitê de Política Monetária)
do Banco Central elevou a taxa
básica em 1 p.p. (ponto percentual), para 5,25% e sinalizou pelo menos mais um aumento na
mesma dimensão para a próxima reunião.
O último relatório Focus
aponta que a estimativa é a de
uma Selic em 7% ao ano ao final
de 2021, mas analistas de mercado afirmaram que essa sinalização de um aumento mais robusto da taxa já inclinou a curva de
juros futuros para cima e que, a
depender do resultado das próximas reuniões, essa expectativa
para a taxa básica pode subir.
A alta esperada na média das
taxas de juros também considera
as perspectivas de retomada da
economia, que devem promover
um volume maior de concessões
de crédito em linhas com menos

garantias -como crédito pessoal
e cartão de crédito.
Segundo o vice-presidente de
gestão financeira, meios de pagamentos e de relações com investidores do Banco do Brasil,
José Ricardo Fagonde Forni,
apesar da expectativa de alta dos
juros, há uma maior competitividade no sistema financeiro
que precisa ser considerada.
"Todo o mercado deve reprecificar seus produtos de certa
maneira e nós vamos acompanhar esse movimento. Mas é lógico que em muitos segmentos
de alta competitividade, o repasse dessa elevação vai precisar ser dentro do possível para
manter a competitividade e buscar o crescimento da carteira de
crédito", afirmou.
Cálculos do professor da
Saint Paul Escola de Negócios e
especialista em crédito Maurício Godoi, trouxeram a estimativa de um aumento entre 3 e 3,5
pontos percentuais na média
das taxas de juros tanto para
pessoas físicas quanto para empresas até o início do segundo

trimestre do ano que vem.
No último relatório de crédito
do Banco Central, as taxas médias para pessoas físicas estavam
em 24,6% ao ano, enquanto os
juros médios para pessoas jurídicas estavam em 12,4% ao ano.
Essa é uma média entre os juros de todas as linhas de crédito
livre disponíveis no sistema financeiro. Isso significa que considera desde as taxas do consignado (18,7% ao ano) até os juros
do cheque especial (125,6% ao
ano), por exemplo. Assim, o aumento dos juros não tende a ser
proporcional entre as linhas.
O maior volume de concessões de recursos somado às taxas mais altas também podem
implicar em um eventual aumento da inadimplência.
Segundo o presidente do Itaú
Unibanco, Milton Maluhy, isso
tende a refletir no balanço dos
bancos em forma de custo de
crédito, que é o quanto o banco
gasta para emprestar –considera
reservas contra calotes e desvalorização de ativos (impairment), por exemplo.

HÍDRICA

Consumo maior de energia eleva
risco de apagões, diz consultoria
A recuperação do consumo de
energia amplia os riscos de apagões localizados e demanda novas ações do governo para incentivar economia. A avaliação é de
relatório de acompanhamento do
mercado feito pela consultoria especializada PSR Energy.
Até julho, o consumo de energia cresceu 7,5% em relação a
2019. Para a PSR, se a taxa for a 9%
entre setembro e dezembro, o risco de problemas no suprimento
se torna "bastante elevado", com
uma necessidade de racionamento entre 2,7% e 6,8% da carga.
Embora o governo venha negando o risco de racionamento, a
Creg (Câmara de Regras Excep-

cionais para Gestão Hidroenergética) avalia um programa para incentivar consumidores de pequeno porte conectados a distribuidoras a reduzir o consumo de forma voluntária.
A proposta, diz o MME (Ministério de Minas e Energia), segue
em linha com o programa de redução voluntária no consumo de
energia por empresas, lançado na
segunda-feira passada, com o objetivo de deslocar parte da demanda para fora dos chamados
horários de pico, quando o consumo é mais elevado.
Na avaliação da PSR, em seu
relatório mensal de acompanhamento do mercado, mesmo com

as medidas já em vigor, como a
flexibilização das restrições operacionais de hidrelétricas e a contratação de 3,5 GW (gigawatts) em
energia emergencial, o cenário
segue preocupante.
"Houve uma deterioração significativa das condições de suprimento em relação às apresentadas no mês passado", diz o presidente da PSR, Luiz Augusto Barroso, dizendo que o risco de racionamento pode ser mitigado por
aumento da oferta de energia,
mas o atendimento à ponta demanda novas ações.
Por isso, a consultoria sugere
que o governo ofereça bônus aos
consumidores residenciais que

economizarem nesses períodos
de maior demanda. Além disso,
pede que "a comunicação com a
sociedade sobre a gravidade da
crise seja realizada de forma
transparente e frequente".
A resistência em implantar
programas de economia de energia tem gerado críticas entre especialistas, que veem uma postura
negacionista do governo em relação a crise energética. Segundo
essa visão, o foco no aumento da
oferta é arriscado e pressionará
ainda mais a conta de luz.
Segundo dados da CCEE (Câmara Comercializadora de Energia Elétrica), o consumo de energia nos primeiros sete meses de
2021 já supera em 1,8% o registrado no mesmo período de 2019,
antes da pandemia. Na comparação com 2020, a alta é de 7,5%.
A recuperação é puxada pelo
mercado livre, que compreende
indústrias e grandes empresas de
comércio e serviços.
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DÍVIDAS

TRIBUTÁRIAS

Bolsonaro deve vetar Refis aprovado pelo Senado
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O

Ministério da Economia deve recomendar
ao presidente Jair
Bolsonaro o veto ao projeto aprovado na quinta-feira passada pelo Senado que cria um programa
amplo de refinanciamento de dívidas tributárias, caso o texto seja
aprovado nesses mesmos moldes pela Câmara dos Deputados.
O posicionamento contrário
da pasta a um programa amplo
de renegociação havia sido repassado de maneira clara ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE) –que
relatou o projeto. Mesmo assim,
a proposta foi aprovada desatendendo a equipe econômica.
O time de Paulo Guedes (Eco-

nomia) é contrário principalmente porque, apesar de ser defendido por parlamentares como
uma forma de dar alívio a quem
sofreu com a crise da Covid-19, o
texto beneficia também quem
não foi afetado ou até quem ganhou mais durante o período.
A previsão está no artigo 3º,
que começa dizendo que o programa atenderá pessoas e empresas que tiveram perdas em
2020 (frente a 2019) –mas termina contemplando também pessoas e empresas "que obtiveram
aumento de faturamento ou de
rendimentos" na comparação.
O projeto perdoa até 90% de
juros e multas e parcela em até
12 anos os débitos de natureza
tributária e não tributária.
O Ministério já tem hoje um

programa de renegociação tributária previsto em lei, mas as
regras são mais criteriosas. O interessado passa por uma avaliação de seus números para ser
verificado se realmente está em
dificuldades para pagar dívidas.
Os procedimentos atuais seguem as regras da lei da transação tributária (13.988) –sancionada em abril de 2020 como resultado de uma MP (medida provisória)–, com renegociação voltada
somente ao contribuinte que não
tem capacidade de pagamento.
Desde o início da pandemia
do novo coronavírus, o governo
concedeu desconto de R$ 30,2
bilhões a empresas e pessoas físicas que renegociaram dívidas
tributárias.
De abril de 2020 a maio deste

ano, foram fechados 308 mil
acordos envolvendo um débito
total de R$ 95,3 bilhões. Em média, cada devedor conseguiu uma
redução de aproximadamente R$
100 mil para quitar dívidas –o
prazo para pagamento do valor
restante também foi ampliado.
A visão é que as regras existentes não justificam um novo
programa de parcelamentos, já
que quem não se enquadra nelas pode pagar suas contas.
Joga a favor do programa o interesse manifestado em diferentes ocasiões pelo presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEMMG) –que é autor do projeto.
Na tentativa de atrair apoio
do líder da Casa à agenda econômica, o próprio ministro acabou sinalizando disposição para

discutir o assunto –mas tanto
Guedes como o secretário da
Receita Federal, José Barroso
Tostes Neto, defendiam um outro tipo de renegociação. A ideia
era permitir uma transação para
as regras pós-reforma e limpar
os passivos das normas atuais, o
que vinha sendo chamado de
"passaporte tributário".
Ainda não há uma projeção
da pasta sobre o impacto fiscal
decorrente do texto aprovado
pelo Senado, mas já se fala que
deve ser grande e que representa mais uma bomba a estourar
nas contas públicas –que estão
em déficit desde 2014.
Bezerra defendeu a iniciativa
dizendo que ela "irá oportunizar
aumento significativo da arrecadação imediata de recursos aos

cofres públicos". "É inegável,
portanto, que a reabertura do
prazo de adesão ao programa irá
injetar, em período curto, significativos recursos nos cofres públicos", afirmou.
Étore Sanchez, economistachefe da Ativa Investimentos,
afirma que a medida estimula a
falta de pagamentos por parte
dos contribuintes. "Trata-se da
tradicional troca do curto prazo
pelo longo. Apesar de elevar a
arrecadação [imediata], todo
Refis, ainda mais de forma sistemática, gera incentivos à inadimplência", afirma.
O texto foi apresentado ainda
em 2020 por Pacheco, que argumenta que os efeitos da pandemia demandam a criação da
medida.

Sábado, domingo e segunda-feira, 7, 8 e 9 de agosto de 2021

5

País
CÂMARA

Nota

Submisso a Bolsonaro, Lira vai
levar Voto Impresso ao Plenário
DANIELLE BRANT E
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS

O

presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL),
anunciou nesta sextafeira que vai levar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do
voto impresso ao plenário, mesmo após o texto ter sido derrotado em comissão especial na noite
de quinta-feira passada.
Lira convocou a imprensa para um pronunciamento no fim
da tarde desta sexta. Segundo
ele, o objetivo de levar o texto ao
plenário é para que os 513 deputados se manifestem sobre o assunto, que, afirma, divide o país.
Com a decisão, a PEC de autoria
da deputada Bia Kicis (PSL-DF)
e defendida pelo presidente Jair
Bolsonaro ganha sobrevida na
Câmara.
"O plenário será o juiz desta
disputa, que, infelizmente, já foi
longe demais", afirmou o presidente da Câmara.
Para aprovar uma PEC são necessários ao menos 308 votos na
Câmara e 49 no Senado, em votação em dois turnos. Para valer
nas eleições de 2022, a proposta

BOCA

teria que ser promulgada até o
início de outubro deste ano.
O anúncio ocorreu horas depois de o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
afirmar que há uma tendência do
Congresso a rechaçar a mudança
do voto eletrônico para o impresso, como defende Bolsonaro.
"O que se avizinha é uma solução com a votação de ontem
(quinta-feira) na comissão da Câmara dos Deputados, um reconhecimento, de que a tese do
presidente, de seus apoiadores e
parlamentares, é uma tese que a
princípio será vencida", disse Pacheco. "Sendo vencida, todos
aqueles que foram vitoriosos na
tese, e derrotados na tese, haverão de respeitar, porque isso é democrático, o resultado das eleições de 2022."
"O que não podemos é questionar a pretexto disso a lisura e
legitimidade das eleições de 2022.
Há uma tendência muito forte a
partir dessa votação na Câmara
que este assunto se encerre na
Câmara. Caso não se encerre, o
Senado, no seu momento oportuno, prevalecendo a maioria, decidirá a respeito desse tema", conti-

nuou o presidente do Senado.
Na quinta-feira, a comissão
especial da Câmara rejeitou o
parecer favorável à PEC por 23
votos a 11.
O deputado Junior Mano (PLCE), relator inicial escolhido para
fazer o novo parecer que vai refletir a posição majoritária da comissão, contrária à mudança, desistiu da missão. Ele foi substituído pelo deputado Raul Henry
(MDB-PE).
O voto auditável é uma das
bandeiras de Bolsonaro, que usa
o tema para escalar ameaças golpistas contra as eleições de 2022.
Em 29 de julho, Bolsonaro realizou uma live para apresentar o
que ele chamava de provas das
suas alegações, mas trouxe apenas teorias que circulam há anos
na internet e que já foram desmentidas anteriormente. Ao longo de sua fala, o presidente mudou o discurso e admitiu que não
pode comprovar se as eleições foram ou não fraudadas.
O modelo atual de votação já
tem várias camadas de proteção e
auditoria, em suas diferentes etapas, inclusive com participação
de instituições e grupos externos

ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Até hoje não há evidências
de que tenham ocorrido fraudes
em eleições com uso da urna eletrônica.
O anúncio desta sexta-feira
ocorre dois dias após Lira defender uma auditagem "mais transparente" para evitar que a eleição
seja contestada.
"Eu não tenho nenhum fato
relevante que eu possa falar que
houve fraude nas urnas eletrônicas. Eu não posso desconfiar do
sistema em que eu fui eleito", disse na quarta-feira.
"Mas a discussão é: se não há
falhas, se não há problema, por
que nós ficarmos discutindo essa
versão? Por que essa versão cresce? O Brasil é feito com problemas de versões, é isso que a gente
tenta combater", ressaltou Lira.
"Então, na minha visão, também se não há problemas não há
por que nós não chegarmos numa situação de termos uma auditagem, seja lá de que maneira for,
de forma mais transparente, para
que não se tenha uma eleição, independente de quem seja eleito,
contestada", complementou na
ocasião.

SUJA

Bolsonaro xinga Barroso e diz
que STF quer a volta da corrupção
KATNA BARAN E RUBENS
HERBST/FOLHAPRESS
Após repetidos ataques a integrantes do Supremo Tribunal
Federal, Jair Bolsonaro xingou
nesta sexta-feira, diante de
apoiadores em Santa Catarina, o
ministro Luís Roberto Barroso.
Em um vídeo compartilhado
nas redes sociais, o presidente
aparece cumprimentando algumas pessoas em Joinville e chama Barroso de "filho da puta".
No trecho, o presidente dá a entender que o ministro teria
mandado gente para o local para atacá-lo.
Ao mesmo tempo, Bolsonaro,

ao discursar em evento, disse
que "parte" da corte quer "a volta da corrupção e da impunidade", mas negou ter ofendido
qualquer magistrado nos últimos dias.
"Não ofendi nenhum ministro do Supremo, apenas falei da
ficha do sr. Barroso, defensor do
terrorista (Cesare) Batisti, favorável ao aborto, da liberação das
drogas, da redução da idade para estupro de vulnerável, ele
quer que nossas filhas e netas
com 12 anos tenham relações
sexuais sem problema nenhum.
Este mesmo ministro votou pelo
direito das amantes", disse.
Bolsonaro viajou para Join-

ville, onde desembarcou pela
manhã e discursou em um almoço com empresários. À tarde,
ele participou da entrega de dois
caminhões para o Corpo de
Bombeiros Voluntários da cidade. Entre os participantes do
evento estavam o pastor Silas
Malafaia, o empresário Luciano
Hang e a vice-governadora de
Santa Catarina, Daniela Reinehr
(sem partido).
Citando gestões anteriores,
especialmente do PT, o presidente associou "parte" do Supremo ao desejo da "a volta da
corrupção e da impunidade".
Nos últimos dias, Bolsonaro
repetiu falas golpistas e falou na

possibilidade de usar armas "fora das quatro linhas da Constituição" em meio à sua cobrança
para implantação de voto impresso e ameaça de não serem
realizadas eleições em 2022.
Ele também chegou a chamar
Alexandre de Moraes de "ministro ditatorial" e disse que "a hora
dele vai chegar".
Nesta sexta, Bolsonaro também voltou a criticar o sistema
de votação brasileiro. "Estou
atacando o Barroso? Não estou.
Acho que ele deveria se orgulhar
e ouvir da minha parte a verdade. É ele que fala que as urnas
são invioláveis, o termo mais
adequado seria impenetráveis.

RIO

MP tenta manter denúncia contra Flávio
Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS
A Justiça fluminense acolheu
pedido do Ministério Público do
Rio de Janeiro e manteve a tramitação da denúncia contra o
senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no caso da "rachadinha" mesmo após a anulação
das quebras de sigilo bancário e
fiscal dos acusados.
O MP-RJ argumenta que, mesmo sem os dados tornados nulos
pelo STJ (Superior Tribunal de
Justiça), a análise sobre a acusação contra o senador deve prosseguir. A desembargadora Maria
Augusta Vaz Monteiro de Figuei-

redo, relatora do processo no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu ao
pedido da Promotoria e notificou
os acusados para responder à denúncia.
O movimento processual, revelado pelo jornal O Globo e confirmado pela reportagem, não torna Flávio e os demais acusados
réus. O Órgão Especial ainda vai
analisar se há elementos para
abrir uma ação penal com as provas que considerar válidas.
A defesa do senador Flávio
Bolsonaro, porém, considera a
notificação precipitada e afirmou
que fará reclamação ao STJ para

determinar a "exclusão de todas
as provas contaminadas pelo
afastamento dos sigilos fiscal e
bancário". Para os advogados, outras provas foram contaminadas
além dos dados bancários.
As quebras de sigilos bancário
e fiscal foram anuladas em fevereiro porque, na avaliação da
maioria dos ministros da Quinta
Turma do STJ, o juiz Flávio Itabaiana não fundamentou a razão
da medida em sua decisão.
No julgamento, três ministros
alteraram seu entendimento sobre o tema, comparado a julgamentos anteriores, nos quais
aceitaram decisões semelhantes

às de Itabaiana.
Os dados bancários são centrais na denúncia. Foi por meio
deles que o MP-RJ apontou a
transferência de dinheiro dos exfuncionários de Flávio na Assembleia Legislativa para Fabrício
Queiroz, ex-assessor do senador
apontado como operador financeiro do esquema.
O MP-RJ listou 16 provas que
considera contaminadas pela decisão do STJ. Entre elas estão ofícios enviados a empresas solicitando informações, meio pelo
qual identificou o pagamento em
espécie de plano de saúde e da escola das filhas do senador.

Nota
ARAS NÃO PODE SER PASSIVO E TEM MISSÃO DE
DEFENDER STF E TSE, DIZEM SUBPROCURADORES-GERAIS
Subprocuradores-gerais da República que integram a cúpula do
Ministério Público Federal publicaram nesta sexta-feira uma carta para
cobrar do procurador-geral Augusto Aras a defesa do STF (Supremo
Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) após os ataques
em série do presidente Jair Bolsonaro, com xingamentos e falas
golpistas contra as eleições. Bolsonaro tem repetido que, sem voto
impresso, não haverá eleição em 2022. Na quinta-feira passada, o
presidente do STF, ministro Luiz Fux, saiu em defesa dos integrantes
da corte e criticou as declarações do mandatário. Mais cedo, nesta
sexta, Aras e Fux tiveram um encontro no STF. Em nota, a
Procuradoria se limitou a afirmar que as duas autoridades "renovaram
o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o

Ministério Público e o Judiciário para aperfeiçoar o sistema de Justiça
a serviço da democracia e da República". Mais tarde, 29 dos 74
subprocuradores-gerais da República escreveram que "incumbe
prioritariamente ao Ministério Público a incondicional defesa do regime
democrático, com efetivo protagonismo, seja mediante apuração e
acusação penal, seja por manifestações que lhe são reclamadas pelo
Poder Judiciário". O grupo afirmou ainda que "na defesa do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, de seus integrantes e
de suas decisões deve agir enfaticamente o Procurador-Geral da
República -que, como Procurador-Geral Eleitoral, tem papel
fundamental como autor de ações de proteção da democracia-, não
lhe sendo dado assistir passivamente aos estarrecedores ataques
àquelas Cortes e a seus membros, por maioria de razão quando
podem configurar crimes comuns e de responsabilidade e que são
inequívoca agressão à própria democracia.

DORIA CONFIRMA INÍCIO DA VACINAÇÃO
DE ADOLESCENTES PARA 18 DE AGOSTO
O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta sexta-feira que
o calendário de vacinação de adolescentes contra a Covid-19
está confirmado para começar no próximo dia 18 de agosto.
Doria disse que nesta sexta-feira, o secretário Jean
Gorinchteyn se reuniu em Brasília com o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, com objetivo de reestabelecer o equilíbrio e
a proporcionalidade na distribuição das vacinas para São
Paulo, sobretudo para as da Pfizer". O governador participou
de audiência pública em Jundiaí (58 km de SP), para a
implantação da Região Metropolitana de Jundiaí. Segundo ele,
nesta semana chegaram ao estado 228 mil doses de Pfizer,
metade do combinado. O ministério negou que quisesse
prejudicar São Paulo, afirmando que apenas estava
equalizando a distribuição. "Há um déficit de 228 mil doses
desta vacina que deverá ser incorporado na proporcionalidade
para uso da vacinação aqui em São Paulo", afirmou Doria.

Sábado, domingo e segunda-feira, 7, 8 e 9 de agosto de 2021
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Rio deve ter 13 palcos
no Réveillon e prepara
reservas para carnaval
O Rio de Janeiro começa a organizar sua primeira festa de Réveillon depois do início da pandemia do coronavírus. A prefeitura divulgou nesta sexta-feira
um documento com as regras
que devem ser seguidas por empresas que desejem organizar o
evento, os chamados cadernos
de encargos. A ideia é montar 13
palcos, três deles tradicionalmente em Copacabana e outros
dez espalhados pela cidade,
com artistas ainda a serem definidos. Nessa lista entram o Piscinão de Ramos (zona norte), a
praia do Flamengo (zona sul) e
novidades como o Boulevard
Olímpico (centro) e a praça Guilherme da Silveira (Bangu).
Já a queima de fogos deve
acontecer em três pontos. Além
de Copacabana, com dez balsas,
e do Flamengo, com outras três,
a atração deve retornar à Igreja
da Penha, na zona norte. As
duas licitações referentes a essas
balsas e fogos de artifício, porém, ainda serão abertas.
"A prefeitura ressalta que a
realização deste evento está
condicionada ao cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 e às determinações estabelecidas pelos órgãos competentes no combate à doença",
diz nota da Riotur, empresa de
turismo do município. As companhias selecionadas na concorrência atual serão responsáveis por toda a infraestrutura do

INVERNO: Sol com algumas nuvens. Não chove. Manhã

Ano Novo, como palcos, iluminação, banheiros químicos,
contratação de pessoal, montagem de postos médicos e segurança interna. Em contrapartida, poderão usar a marca dos
patrocinadores. Os interessados
podem concorrer para 1 ou mais
locais e têm um mês para apresentarem suas propostas, até 6
de setembro. Os vencedores serão anunciados no mesmo mês.
Em Copacabana, o principal
palco ficará próximo ao hotel
Copacabana Palace, o segundo
na altura da rua Santa Clara e o
último no Leme. O bairro vai
contar com 800 dos 1.400 banheiros químicos espalhados
pela cidade, 10% deles acessíveis a cadeirantes e pessoas com
mobilidade reduzida.
Pela primeira vez, agentes da
Ceds (Coordenadoria de Diversidade Sexual) ficarão na base
da prefeitura próxima aos palcos para acolher pessoas
LGBTQIA+ vítimas de violência
ou crimes de ódio. Torres de
som e das polícias e os banheiros também terão QR Codes
com informações para ajudar
mulheres vítimas de assédio.
O carnaval também está previsto para acontecer em fevereiro. Nesta quinta-feira , a Liesa
(Liga Independente das Escolas
de Samba) anunciou a abertura
da pré-reserva dos camarotes
do sambódromo da Sapucaí no
dia 12.

a

Talibã conquista 1 capital e
mata porta-voz do governo
O

grupo fundamentalista Talibã avançou
nesta sexta-feira em
sua ofensiva para tomar o controle do Afeganistão à força,
conquistando sua primeira capital de província e matando o
chefe do serviço de comunicação do governo em Cabul.
Capital da província de Nimroz, a cidade de Zaranj, na fronteira com o Irã, caiu nas mãos
dos insurgentes, segundo confirmou o vice-governador local
à agência France Presse. "Tomaram o controle do gabinete
do governador, da sede da polícia e da prisão", disse Roh Gul
Khairzad.
Um porta-voz da polícia de
Nimroz afirmou que faltaram
reforços do governo para derrotar os invasores.
Fontes do Talibã disseram à
mesma agência que o grupo está
celebrando a tomada de Zaranj
e que a conquista aumenta a
moral de seus combatentes em
outras províncias.
Um comandante do grupo
extremista, que deu entrevista
sob a condição de não ter o nome divulgado, afirmou que a cidade tem importância estratégica por ficar perto da fronteira
com o Irã e que outras capitais
provinciais vão cair em breve.
Em Cabul, o chefe do Centro
de Mídia e Informação do governo central, Dawa Khan Me-

napal, foi morto enquanto fazia
suas orações de sexta-feira, a
Jumu'ah, ritual tradicional do
islamismo. O ataque, reivindicado pelo Talibã e confirmado
pelo governo, foi tido como
uma demonstração de força
grupo para deixar claro que podem atacar a capital afegã
quando quiserem.
Os insurgentes já haviam
prometido que agiriam contra
funcionários do governo como
represália contra os bombardeios aéreos do Exército afegão, que tem tentado defender
centros urbanos importantes
pelo país.
Na terça-feira passada, por
exemplo, o Talibã reivindicou o
ataque à residência do ministro
da Defesa, o general Bismillah
Mohammadi, em Cabul, que
deixou oito mortos -o ministro
sobreviveu. Dois dias depois, o
chefe do distrito de Sayed Abad
foi assassinado na capital.
O governo do presidente Ashraf Ghani, que foi eleito democraticamente e tem apoio
de países do Ocidente, lamentou nesta sexta a morte de Menapal. "Era um homem jovem
que se manteve firme como
uma montanha contra a propaganda do inimigo e que sempre
foi um grande apoiador do governo", disse um porta-voz do
Ministério do Interior. "Infelizmente os brutais e selvagens

terroristas cometeram um novo ato covarde e mataram um
patriota afegão", completou.
Jornalista, ele havia sido portavoz do presidente.
Um porta-voz do Talibã afirmou que Menapal foi "morto
em um ataque especial feito
pelos mujaheedin (termo usado para se referir às guerrilhas
islâmicas) e foi punido por suas
ações."
Em rede social, um diplomata americano no país, Ross Wilson, chamou Menapal de amigo
e afirmou que "esses assassinatos são uma afronta aos direitos
humanos e à liberdade de expressão no Afeganistão".
O episódio foi o último de
uma série de assassinatos cometidos pelo grupo fundamentalista islâmico para enfraquecer Ashraf Ghani. Dezenas de ativistas,
jornalistas, burocratas, juízes e
figuras públicas que lutaram para manter o atual regime foram
mortos pelo Talibã, em uma
tentativa de silenciar vozes dissidentes no país em guerra.
O Talibã tem avançado militarmente para tomar o controle
do território afegão desde que os
Estados Unidos anunciaram
que vão retirar as tropas do país
até 31 de agosto, após duas décadas de guerra. A decisão foi
criticada pelo governo do país,
que culpou os EUA pelo avanço
militar inimigo.

Postos chave na fronteira e
grandes partes rurais já foram
conquistadas, e o grupo tem
avançado agora sobre grandes
centros urbanos, cercando capitais das províncias do país.
Nesta sexta, dez soldados
afegãos e um comandante de
uma milícia foram mortos na
província de Jowzjan, no norte
do país, em um cerco à capital
Sheberghan. Nove dos dez distritos da província já são controlados pelo grupo, segundo
um político local.
Já em Helmand, no sul do
país, o grupo ateou fogo a lojas
nos confrontos para tomar a
capital Lashkar Gah, o que
agravou a crise humanitária na
região.
Entidades internacionais expressaram preocupação. "Civis
se encontram no meio de uma
guerra. Eles foram retirados de
suas casas e são as primeiras vítimas do conflito", disse Mike
Bonke, o diretor da Action
Against Hunger no país.
O escritório da ONG em Lashkar Gah foi atingido por bombas na quinta-feira. "Organizações humanitárias como a Action Against Hunger fazem o
melhor que podem para apoiar
as necessidades do povo, mas
precisamos ter garantia da nossa segurança por todos os lados
para podermos trabalhar", disse
em comunicado.

