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cyan magenta  amarelo  preto

TSE apresenta
ao STF notícia
-crime contra
Bolsonaro 

VAZAMENTO

Os ministros do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) encami-
nharam ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal) uma notícia-
crime para investigar o presi-
dente Jair Bolsonaro e o depu-
tado federal Filipe Barros
(PSL-PR) por suspeita de di-
vulgação de dados sigilosos
contidos no inquérito da Polí-
cia Federal que apura um ata-
que hacker sofrido pela corte
em 2018. Todos os integrantes
do tribunal eleitoral assinam o
pedido. Eles requerem que o
chefe do Executivo e o parla-
mentar sejam investigados no
âmbito do inquérito das fake
news por "possível conduta
criminosa". Os magistrados
também pedem que seja de-
terminada a exclusão das pu-
blicações de Bolsonaro e de
Barros sobre o tema. PÁGINA 3

A recuperação do setor segurador vem se mantendo de forma
consistente após o início da pandemia do novo coronavírus, no ano
passado. Os números do primeiro semestre - sem saúde e sem Segu-
ro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre (Dpvat) - divulgados ontem pela Confederação Nacional
das Seguradoras (CNSeg), confirmam os "bons resultados". “É uma
recuperação muito forte’, afirmou o presidente da entidade, Marcio

Coriolano.  De janeiro a junho deste ano, o mercado de seguros bra-
sileiro cresceu 19,8%, com arrecadação de R$ 145,1 bilhões, supe-
rando a do segundo semestre de 2019, antes da pandemia, que atin-
giu R$ 144,7 bilhões. Os destaques no semestre foram o segmento de
cobertura de pessoas, que inclui vida e previdência, cuja arrecada-
ção evoluiu 23,7%, seguido pelos segmentos de danos e responsabi-
lidades (15,4%) e títulos de capitalização (8,4). PÁGINA 2

Seguros têm recuperação consistente
PRIMEIRO SEMESTRE

O ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni,
herdou mais de 2.500 servidores aposentados –um terço deles
de militares– contratados pelo Ministério da Economia com o
objetivo anunciado de, em até um ano, zerar a fila de pedidos
de aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro So-
cial). Hoje, esse grupo custa R$ 114 milhões ao ano para os co-
fres públicos, e a fila encontra-se praticamente do mesmo ta-
manho, segundo boletim mensal do próprio órgão. No dia do
anúncio da contratação, em janeiro de 2020, o então secretá-
rio especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, afir-
mou que havia uma fila de 1,3 milhão de pedidos esperando
há mais de 45 dias, prazo máximo previsto para resposta e que
foi alterado recentemente para 90 dias após acordo com o STF
(Supremo Tribunal Federal). De acordo com o balanço men-
sal do órgão, naquele momento, eram 1,6 milhão os pedidos
na fila aguardando posição do INSS e, em junho de 2021, dado
mais recente, 1,4 milhão. O presidente do INSS, Leonardo Ro-
lim, defende a contratação de militares da reserva e servidores
aposentados como positiva dizendo que, sem ela, a fila pode-
ria ser ainda maior. "Somente os aposentados do INSS que
voltaram ao trabalho estão analisando, em média, 30 mil pe-
didos por mês, 15% do total. Sem eles [inclusive os militares],
o resultado teria sido bem pior. PÁGINA 2

APOSENTADORIA

DESFILE MILITAR

Militares contratados para zerar
fila do INSS não cumprem missão

DIVULGAÇÃO

Em meio a uma série de declarações golpistas
do presidente Jair Bolsonaro e na semana em
que está prevista a votação do voto impresso na
Câmara, o Ministério da Defesa realiza hoje um
desfile de blindados que passará em frente ao
Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com

um comunicado da Marinha, o desfile marcará a
entrega a Bolsonaro e ao ministro Walter Braga
Netto (Defesa) de um convite para que as autori-
dades acompanhem, na próxima segunda-feira,
um tradicional exercício da Marinha que ocorre
desde 1988. PÁGINA 3

TRF mantém
ordem de
prisão contra
Sérgio Cabral

OPERAÇÃO EFICIÊNCIA

A Primeira Turma Especiali-
zada do TRF-2 (Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região)
negou ontem o pedido de re-
vogação de uma das quatro or-
dens de prisão contra o ex-go-
vernador Sérgio Cabral. A der-
rota no tribunal ocorre mesmo
com a nova formação da tur-
ma, considerada mais garan-
tista, que é a ala do direito que
costuma dar mais respaldo às
teses dos réus em relação ao
Ministério Público e à polícia.
O mandado de prisão expedi-
do pelo juiz Marcelo Bretas na
Operação Eficiência, em janei-
ro de 2017, foi mantido por
unanimidade (3 a 0). Cabral
está preso desde novembro de
2016, desde a deflagração da
Operação Calicute. PÁGINA 4

Talibã avança e
põe em xeque
ação militar
dos EUA

AFEGANISTÃO

O grupo fundamentalista Ta-
libã tomou ontem o controle da
sexta capital de província do Afe-
ganistão em apenas quatro dias.
Desta vez foi a cidade de Aibak,
consolidando a ofensiva sobre o
norte do país. Os rebeldes ten-
tam retomar à força o controle
do Afeganistão, que governaram
entre 1996 e 2001, após o anún-
cio de que os Estados Unidos vão
retirar suas tropas militares do
país ao fim deste mês, depois de
duas décadas de guerra. A ofen-
siva militar tem deixado um ras-
tro de violência por onde passa.
O Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) disse on-
tem que ao menos 27 crianças
foram mortas e 136 ficaram feri-
das em apenas três províncias
nos últimos três dias. PÁGINA 4

Bolsonaro usa tanques da Marinha
para pressionar por voto impresso

DIVULGAÇÃO

Arnaldo
Niskier

PÁGINA 4

O 
inesquecível
irmão Odilon

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(10/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,09 até o dia 6/ago
OURO
BM&F/grama R$ 291,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1574 Venda: 6,1581

EURO turismo 
Compra: 6,2227 Venda: 6,4027
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2768 Venda: 5,2774
DÓLAR comercial
7Compra: 5,2467 Venda: 5,2473
DÓLAR turismo
Compra: 5,2594 Venda: 5,4394

MINERVA ON NM 8.85 +4.00 +0.34

ULTRAPAR ON NM 17.75 +3.80 +0.65

MARFRIG ON NM 19.52 +3.66 +0.69

BTGP BANCO UNT EJ N2 31.30 +3.92 +1.18

SUZANO S.A. ON NM 56.37 +3.81 +2.07

JHSF PART ON NM 7.54 −2.20 −0.17

CVC BRASIL ON NM 20.22 −1.70 −0.35

LOJAS AMERICPN N1 6.60 −1.79 −0.12

ELETROBRAS ON N1 40.47 −1.89 −0.78

INTERMEDICA ON NM 78.23 −1.46 −1.16

VALE ON NM 109.01 −0.63 −0.69

PETROBRAS PN N2 28.19 −0.70 −0.20

ITAUUNIBANCOPN ED N1 31.20 +1.17 +0.36

BRADESCO PN EJ N1 23.70 −0.04 −0.01

SID NACIONALON ED 43.33 −0.21 −0.09

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.101,85 -0,30

NASDAQ Composite 14.860,177 +0,16

Euro STOXX 50 4.181,42+0,13=

CAC 40 6.813,18 -0,06

FTSE 100 7.132,3 +0,13

DAX 15.745,41 -0,10

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,17% / 123.019,38 / 209,02 / Volume: 25.522.986.181 / Quantidade: 3.489.970
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Bovespa sobe 
0,17% com balanços 
corporativos no radar

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou a
sessão ontem com alta de
0,17%, aos 123.019 pontos,
tendo o BTG Pactual entre os
principais suportes antes de
balanço, enquanto Petrobras e
Vale pesaram, na esteira do
declínio dos preços do petró-
leo e do minério de ferro.

No câmbio, o dólar encer-
rou ontem com alta de 0,19%,
a R$ 5,246, depois de uma ses-
são bastante volátil. A moeda

foi favorecida pelo noticiário
político intenso no ambiente
doméstico e pelo ganho de
força da divisa no exterior
diante de uma cesta de moe-
das fortes e emergentes.

Também está no radar dos
investidores o simpósio de
bancos centrais, previsto para
o fim do mês. Há a expectativa
que o Federal Reserve (banco
central dos EUA) anuncie um
cronograma para retirada de
estímulos.

Terça-feira, 10 de agosto de 2021

PRIMEIRO SEMESTRE

Setor de seguros mantém
recuperação consistente
ALANA GANDRA/ABRASIL 

A
recuperação do setor
segurador vem se
mantendo de forma

consistente após o início da pan-
demia do novo coronavírus, no
ano passado. Os números do pri-
meiro semestre - sem saúde e sem
Seguro de Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos Automotores de
Via Terrestre (Dpvat)
- divulgados ontem pela Confede-
ração Nacional das Seguradoras
(CNSeg), confirmam os "bons re-
sultados". “É uma recuperação
muito forte’, afirmou o presidente
da entidade, Marcio Coriolano.  

De janeiro a junho deste ano, o
mercado de seguros brasileiro
cresceu 19,8%, com arrecadação
de R$ 145,1 bilhões, superando a
do segundo semestre de 2019, an-
tes da pandemia, que atingiu R$
144,7 bilhões. Os destaques no se-
mestre foram o segmento de co-
bertura de pessoas, que inclui vi-
da e previdência, cuja arrecada-
ção evoluiu 23,7%, seguido pelos
segmentos de danos e responsa-
bilidades (15,4%) e títulos de capi-
talização (8,4).

Segundo Coriolano, em danos
e responsabilidades, o segmento
patrimonial aumentou 20,7%, e
de o seguro residencial, que mo-
vimentou o mercado, crescimen-
to de 19,1% em relação ao primei-
ro semestre do ano passado. “É a
questão das pessoas estarem em

casa, investindo nos imóveis e tra-
zendo junto o seguro.”

O seguro habitacional também
teve evolução de 12,5%, procura-
do por pessoas para compra de
material de construção, e o seguro
rural (+37,9%), “que foi espetacu-
lar”, informou. Ele chamou a
atenção também para os planos
de risco, no segmento de cobertu-
ras de pessoas, que subiram a ar-
recadação em 16,3% no semestre.
Os seguros cobrem morte, invali-
dez, doença e sobrevivência. To-
dos tiveram boa alavancagem nos
últimos meses de maio e junho.

O seguro de responsabilidade
civil também surpreendeu no se-
mestre, com alta de 37,4%. O pre-
sidente da confederação comen-
tou que não é um seguro muito
comum no Brasil, mas ganhou
proporção grande por conta de
processos judiciais, “porque tem
muita gente que entra na Justiça
contra o fornecedor que não en-
tregou a mercadoria ou por para-
lisação de atividades, por exem-
plo”. Os seguros de transporte
também tiveram incremento de
34,1% em seis meses.

EXPANSÃO
O resultado do ano revela ex-

pansão de 12% da arrecadação,
similar à do período pré-pande-
mia, de 2019, sendo 13,1% no seg-
mento de pessoas, 12,3% de da-
nos e responsabilidades e 3,3%
dos títulos de capitalização. Mar-

cio Coriolano ressaltou que já a
partir de maio do ano passado, o
mercado tinha recomeçado a
crescer.

EXPECTATIVA
A expectativa é que o seg-

mento de danos e responsabili-
dades continue liderando, com
ênfase nos seguros rural, resi-
dencial e voltado para empre-
sas, informou o presidente da
confederação. No caso dos se-
guros para pessoas, ele ressal-
tou que deve ser dada atenção
para os seguros VGBL (Vida Ge-
rador de Benefício Livre) e PGBL
(Plano Gerador de Benefício Li-
vre), que são, respectivamente,
seguro de pessoa e seguro de
previdência. Coriolano acredita
que agora, com o aumento da
taxa de juros básica Selic, esses
seguros passem a ter um fator de
competição adicional, que ha-
viam perdido quando a taxa de
juros caiu. “Com os juros mais
altos, eles passam a ser mais
competitivos. É um produto de
previdência”, reiterou.

Em relação os títulos de capita-
lização, o presidente da CNSeg
avaliou que a tendência é de recu-
peração, mas não devem chegar a
níveis alcançados em outros anos,
pelo fator de competição de ou-
tros ativos. “Depende muito do
apetite do consumidor. Com ju-
ros altos, a capitalização tende a
ser beneficiada", concluiu.

JUNHO
A análise dos dados de ju-

nho mostra que o setor cresceu
18,8%, em comparação ao mes-
mo mês de 2020, com arrecada-
ção de R$27,7 bilhões. Embora
tenha sido um desempenho po-
sitivo, ficou abaixo do resultado
do mês anterior (41,1%) que so-
freu forte influência da baixa ar-
recadação de maio de 2020 devi-
do ao pico da pandemia da co-
vid-19 no Brasil.

O segmento de danos e res-
ponsabilidades evoluiu 18,4%
em prêmios, enquanto o de co-
bertura de pessoas registrou au-
mento de 19,7% comparativa-
mente a junho do ano passado.
Os planos de risco mantiveram o
bom resultado apresentado ao
longo do ano e cresceram 23,1%
sobre junho de 2020.

O seguro viagem, que aumen-
tou 70,4% em relação a junho de
2020, é destaque, embora esse re-
sultado seja parcialmente expli-
cado pela base comprimida da-
quele ano.

Nos planos de acumulação, a
Família VGBL seguiu mostrando
resultados positivos, embora me-
nores que os observados nos últi-
mos três meses. Em junho, esse
conjunto de planos evoluiu 20,3%
em relação ao resultado do ano
passado, indicou Marcio Coriola-
no. Já os títulos de capitalização ti-
veram incremento de 12,5% sobre
o mesmo mês do ano passado. 

MERCADOS

Bolsonaro leva
ao Congresso
MP do novo
Bolsa Família

O presidente Jair Bolsona-
ro entregou ontem ao Con-
gresso a MP (medida provi-
sória) que cria o Auxílio Bra-
sil, programa que substituirá
o Bolsa Família.

O texto foi entregue pes-
soalmente por Bolsonaro ao
presidente da Câmara, Art-
hur Lira (PP-AL).

A MP estabelece o forma-
to do programa, seus objeti-
vos e diretrizes, mas sem va-
lores ou detalhes sobre as
fontes orçamentárias. Após
ser questionado sobre qual o
valor pago pelo novo progra-
ma, Bolsonaro afirmou que
será pelo menos 50% maior
que o atual (média atual
aproximada de R$ 190).

De acordo com Bolsonaro,
a PEC (proposta de emenda à
Constituição) que parcela os
precatórios e dribla o teto de
gastos em 2022 para abrir es-
paço para outras despesas
será entregue ao Congresso.

"Já (está) decidido por nós
uma proposta mínima de
50% para o Bolsa Família,
que agora chama-se Auxílio
Brasil aqui. Realmente visa
atender, bem como outras
medidas que a equipe eco-
nômica, com muita respon-
sabilidade, vem adotando.
Que é a inserção dessas pes-
soas, sempre na medida do
possível, no mercado de tra-
balho. E com muita respon-
sabilidade, como tem sido
feito com o Paulo Guedes,
desde quando ele assumiu
em 2019 o timão da Econo-
mia", disse o presidente da
República.

AUXÍLIO BRASIL

Militares contratados para
zerar fila para aposentadoria
‘não cumpriram missão’
JULIO WIZIACK E FÁBIO PUPO/

O ministro do Trabalho e da
Previdência, Onyx Lorenzoni,
herdou mais de 2.500 servidores
aposentados –um terço deles de
militares– contratados pelo Mi-
nistério da Economia com o ob-
jetivo anunciado de, em até um
ano, zerar a fila de pedidos de
aposentadorias do INSS (Institu-
to Nacional do Seguro Social).
Hoje, esse grupo custa R$ 114
milhões ao ano para os cofres
públicos, e a fila encontra-se
praticamente do mesmo tama-
nho, segundo boletim mensal do
próprio órgão.

No dia do anúncio da contra-
tação, em janeiro de 2020, o en-
tão secretário especial de Traba-
lho e Previdência, Rogério Mari-
nho, afirmou que havia uma fila
de 1,3 milhão de pedidos espe-
rando há mais de 45 dias, prazo
máximo previsto para resposta e
que foi alterado recentemente
para 90 dias após acordo com o
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral). De acordo com o balanço
mensal do órgão, naquele mo-
mento, eram 1,6 milhão os pedi-
dos na fila aguardando posição
do INSS e, em junho de 2021, da-
do mais recente, 1,4 milhão.

O presidente do INSS, Leo-
nardo Rolim, defende a contra-
tação de militares da reserva e
servidores aposentados como
positiva dizendo que, sem ela, a
fila poderia ser ainda maior. "So-
mente os aposentados do INSS
que voltaram ao trabalho estão
analisando, em média, 30 mil
pedidos por mês, 15% do total.

Sem eles [inclusive os militares],
o resultado teria sido bem pior,
porque perdemos mais de 7.000
servidores em 2019 que se apo-
sentaram", disse à reportagem.
Grande parte dos contratos vai
até o fim de 2021 e pode ser pror-
rogada, uma decisão que agora
caberá a Onyx. 

O ministro assumiu a nova
pasta recentemente como resul-
tado de uma pressão de partidos
do centrão, que, em troca de
apoio político ao governo, pedi-
ram mais cargos no governo.

Na época das contratações
dos aposentados, a justificativa
era que o maior custo com a for-
ça de trabalho seria compensa-
do pela redução das correções
monetárias geradas por uma
menor fila do INSS.

Isso porque, com a demora da
análise até a concessão do bene-
fício, o solicitante recebe o valor
corrigido pelo prazo adicional
(da demora) integralmente no
ato do depósito de sua primeira
aposentadoria. Outra explicação
para a escolha de aposentados
de outros órgãos e militares foi o
custo. Segundo Rolim, para fun-
cionários da ativa, os proventos
seriam R$ 5.000 se a contratação
fosse direta pelo INSS ou R$
3.500 para terceirizados.

Hoje, 2.550 aposentados
atuam no INSS. Os contratos são
temporários. Em maio, o institu-
to precisou pedir mil servidores
emprestados à Infraero para co-
brir o vencimento de parte des-
ses contratos. Dentre os tempo-
rários, 450 são ex-servidores do
órgão e trabalham na análise dos

pedidos de benefícios. Recebem,
em média, R$ 4.500. Outros
2.100 contratados são aposenta-
dos de outros órgãos (1.150) e
militares (950) –37% do total. Es-
se grupo não analisa requeri-
mentos e atende em plataformas
online e nas agências, ou em ou-
tras atividades internas do ór-
gão. Os salários, porém, são dife-
rentes. O primeiro grupo recebe
uma média de R$ 2.200 e os mili-
tares da reserva, R$ 3.000.

Para evitar bonificações ex-
cessivas aos militares, o INSS
só tem nos quadros até segun-
do sargento. Isso porque, pelas
regras de aposentadoria dos
militares, aprovada com a re-
forma da Previdência, caso vol-
tem a trabalhar no governo de-
vem receber dois terços da
aposentadoria.

Por isso, patentes mais altas
na hierarquia das Forças Arma-
das teriam de ser mais bem re-
muneradas caso integrassem as
frentes do INSS. Bolsonaro con-
seguiu assim arregimentar
apoio entre os militares de baixa
patente. Para Rolim, o INSS se
beneficiou.

A chegada de militares per-
mitiu o deslocamento de mais
de 1.800 servidores do INSS para
a análise dos requerimentos em
atraso.  Antes, eles faziam aten-
dimento ou outras atribuições
internas. Mesmo assim, ainda
segundo Rolim, não foi possível
zerar a fila porque, em boa par-
te, a pandemia impediu a reali-
zação de exames ou a verifica-
ções de documentos exigidos
pelo INSS.

TURMA DE GUEDES

Brasil bate recordes em
produção de ‘renovável’ 

ENERGIA

O Brasil bateu, no mês de ju-
lho, 10 recordes de produção de
energia de fontes renováveis na
região Nordeste. Os dados são
do Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS). Foram qua-
tro recordes de geração eólica
média e quatro de geração ins-
tantânea, além de dois recordes
de produção de energia solar.  

O Ministério de Minas e
Energia destacou o índice regis-
trado em 22 de julho, quando,
pela primeira vez, a força dos
ventos gerou energia capaz de
abastecer 102% da região Nor-
deste durante 24 horas. Só na-
quele dia foram produzidos
mais de 11 mil megawatts mé-
dios de energia eólica.

O diretor do Departamento
de Informações e Estudos Ener-
géticos do ministério, André
Osório, afirmou que essas duas
maneiras de gerar energia fa-
zem parte da matriz energética
renovável do país. De acordo
com ele, essas formas de produ-
zir sem esgotar a fonte de ener-
gia é predominante e deve con-
tinuar assim.

"A participação das [fontes]
renováveis na matriz elétrica de-
ve continuar acima de 80% até
2030, chegando a cerca de 85%
em 2050. Tais resultados serão
alcançados, em boa medida, pe-
lo aproveitamento, pelo país, de
seus potenciais eólico, solar e de
biomassa", disse Osório.

BNDES e FGC farão
leilão de créditos 

BANCO ECONÔMICO

ALANA GANDRA/ABRASIL 

Créditos do Banco Econô-
mico - em liquidação extraju-
dicial -, mantidos nas carteiras
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e do Fundo Ga-
rantidor de Créditos (FGC)
desde 1995, serão leiloados em
sessão pública no dia 10 de se-
tembro, no formato virtual,
com transmissão pela internet.
O lance mínimo é de R$ 937,75
milhões, divididos R$ 487,91
milhões do BNDES e R$ 449,84
milhões do FGC, de acordo
com informação divulgada on-
tem pelo banco.  

Com a operação, o banco e
o FGC garantem a recuperação
de créditos que não mostram
perspectiva de recuperação
antes de 2028. Como eles são
reajustados pela Taxa Referen-
cial (TR), zerada desde setem-
bro de 2017, os créditos não
sofrem correção desde agosto

daquele ano.
O edital da operação foi pu-

blicado ontem. Os investidores
interessados podem se qualifi-
car até o dia 8 de setembro. O
comprador deverá efetuar o
pagamento à vista ao BNDES e
ao FGC.

O diretor de Participações,
Mercado de Capitais e Crédito
Indireto do BNDES, Bruno Las-
kowski, explicou que, sem a
venda, seria necessário aguar-
dar o pagamento da massa li-
quidanda do Banco Econômico
a outros credores prioritários. A
dívida com o Banco Central, por
exemplo, que é o principal cre-
dor, só vence em 2028. Os crédi-
tos devidos pelo Econômico so-
mam R$ 14,88 bilhões, sendo
que R$ 12,02 bilhões são relati-
vos a credores com direito a re-
ceber antes do BNDES e do
FGC. Os créditos das duas insti-
tuições são quirografários, ou
seja, não possuem preferência
na ordem de pagamento.
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Justiça manda Escola de
Música do Ibirapuera
retomar as aulas

PRAZO DE 5 DIAS

O Tribunal de Justiça de
São Paulo determinou, ontem,
que a Urbia, gestora do parque
Ibirapuera e seus equipamen-
tos, retome as aulas da Escola
de Música do Auditório Ibira-
puera.

Na decisão, o juiz Adriano
Marcos Laroca estabelece um
prazo máximo de cinco dias
para o retorno das atividades
teóricas e práticas da escola do
auditório -no caso de descum-
primento da ordem judicial, a
gestora terá uma multa diária
de R$ 50 mil.

Centro de formação musical
que funciona desde 2006, a es-
cola teve as aulas tanto presen-
ciais quanto virtuais suspensas
no início do segundo semestre.
A Urbia alegou falta de adesão
às aulas on-line, impossibilida-
de de empréstimo de instru-
mentos musicais e inviabilida-
de para a retomada das aulas
presenciais devido à pandemia
de Covid-19.

As alegações foram contes-
tadas por professores, coorde-
nadores e pais de alunos da
escola, como mostrou uma re-
portagem do jornal Folha de
S.Paulo publicada na última
quarta-feira.

A ação foi movida pela mãe
de uma das alunas da escola,
Clarissa Hervé. O juiz Adriano
Marcos Laroca considerou a
decisão da gestora ilegal, pois
contraria o Plano Diretor do
Parque do Ibirapuera, o con-
trato de concessão, o decreto
municipal e também afirma
que a suspensão das aulas é
"lesivo ao patrimônio público,
notadamente ao patrimônio
cultural municipal".

O juiz também afirma que o
Plano Diretor do Parque do Ibi-
rapuera estabelece um conteú-
do pedagógico mínimo da esco-
la do auditório, incluindo um
programa de atividades remo-
tas durante a pandemia. Por-
tanto, segundo ele, a pandemia
não seria motivo para suspen-
são temporária ou definitiva das
atividades da escola.

Ele também enaltece que é
dever da concessionária a ado-
ção de plataformas digitais, ca-
so necessário, mas que isso não
descarta a retomada presencial
das aulas com o avanço da vaci-
nação em São Paulo e respei-
tando os protocolos sanitários.

A escola enfrenta problemas

com a atual gestora desde que a
mesma passou a administrar o
parque e os seus equipamentos,
em outubro de 2020.

Assim que a Urbia assumiu
a gestão foi firmado um con-
trato temporário de 90 dias
com os professores da escola.
As aulas foram continuadas,
de forma on-line, por meio de
plataformas como Zoom e
Google Meet.

Em janeiro, o contrato dos
professores não foi renovado.
Logo depois, em março, a con-
cessionária afirmou que, em
decorrência da pandemia, não
obtinha receita para dar conti-
nuidade às atividades da escola.

Diante do cenário, os profes-
sores renunciaram parte de
seus salários, com redução das
atividades pela metade até o
término do primeiro semestre
letivo de 2021.

Porém, no fim de junho, foi
comunicada a suspensão das
atividades da escola do auditó-
rio. Em seguida, no início de ju-
lho, durante uma reunião com a
comissão de alunos da escola,
foi informada a decisão de sus-
pensão das aulas.

Procurada, a Urbia alega
que, com o avanço do Plano SP,
já projetava retomada das aulas
da Escola de Música para a se-
gunda quinzena de agosto.

"A partir de hoje, uma equipe
educacional contratada resta-
belece o contato e os contratos
de professores e professoras.
Assim que estabelecido o calen-
dário das aulas, alunos e pais se-
rão devidamente comunicados
sobre a grade horária, conforme
já estava planejado", informou a
gestora por meio de uma nota.

"A Urbia reitera seu compro-
misso com a Educação, Cultura
e o Patrimônio Histórico e artís-
tico e reafirma desde o princípio
seus posicionamentos de que a
escola será mantida. Sobre o
processo judicial, a concessio-
nária se manifestará nos autos
do processo."

A Escola de Música do Audi-
tório Ibirapuera reúne, hoje,
cerca de 120 alunos. De lá, deri-
varam três orquestras, a Furiosa
do Auditório, Brasileira do Au-
ditório e Obinha, além de um
coro. Entre 2011 a 2019, a escola
foi gerida pelo Itaú Cultural. An-
tes disso, a gestão era da res-
ponsabilidade da empresa de
telefonia Tim.

TANQUES NO CONGRESSO

Bolsonaro usa militares para
pressionar por voto impresso
RICARDO DELLA COLETTA E
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

E
m meio a uma série de
declarações golpistas do
presidente Jair Bolsonaro

e na semana em que está prevista
a votação do voto impresso na Câ-
mara, o Ministério da Defesa rea-
liza hoje um desfile de blindados
que passará em frente ao Palácio
do Planalto, em Brasília.

De acordo com um comunica-
do da Marinha, o desfile marcará
a entrega a Bolsonaro e ao minis-
tro Walter Braga Netto (Defesa)
de um convite para que as autori-
dades acompanhem, na próxima
segunda-feira, um tradicional
exercício da Marinha que ocorre
desde 1988.

Embora autoridades normal-
mente sejam chamadas a assistir
à Operação Formosa, que ocorre
na cidade de mesmo nome em
Goiás, é a primeira vez que o con-
vite ocorrerá com um desfile de
blindados militares.

De acordo com a assessoria de
comunicação da Defesa, trata-se
de uma ação de divulgação do
exercício. Segundo a Marinha, a
Operação Formosa envolverá
neste ano mais de 2.500 militares
das três Forças -é a primeira edi-
ção que Exército e Aeronáutica
participam.

No total, serão 150 diferentes
equipamentos, entre carros de
combate, blindados, aeronaves e
lançadores de mísseis e foguetes.
O objetivo é simular uma opera-
ção anfíbia.

"Nesta terça-feira, pela manhã,
comboio com veículos blindados,
armamentos e outros meios da
Força de Fuzileiros da Esquadra,
que partiu do Rio de Janeiro, pas-
sará por Brasília, a caminho do
Campo de Instrução de Formo-
sa", afirma.

"Na oportunidade, às 8h30, no
Palácio do Planalto, serão entre-
gues ao presidente da República,
Jair Bolsonaro, e ao ministro da
Defesa, Walter Souza Braga Netto,
os convites para comparecerem à
demonstração operativa", com-
pleta a Marinha, em nota.

O Ministério da Defesa foi
questionado pela reportagem,
mas não informou qual é o custo
total do desfile de blindados nem
quantos veículos e militares vão

participar do evento. A pasta in-
formou apenas que iria repassar o
pedido para a assessoria de im-
prensa da Marinha, organizadora
do evento, que também não se
manifestou.

A presença de blindados em
frente ao Planalto -um local em
frente ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal) e ao lado do Con-
gresso Nacional- ocorre em
meio ao agravamento de uma
crise institucional entre Bolso-
naro e o Judiciário.

O presidente tem feito uma sé-
rie de ameaças contra a organiza-
ção das eleições do ano que vem.
Na sua defesa do voto impresso,
ele chegou a colocar em dúvida a
realização do pleito.

"Sem eleições limpas e demo-
cráticas, não haverá eleição", dis-
se Bolsonaro em 1º de agosto.
Dias depois, ao ser incluído pelo
ministro Alexandre de Moraes
(STF) como investigado no inqué-
rito das fake news, o mandatário
disse que poderia atuar fora dos
limites constitucionais.

"Ainda mais um inquérito que
nasce sem qualquer embasamen-
to jurídico, não pode começar por
ele (pelo Supremo Tribunal Fede-
ral). Ele abre, apura e pune? Sem
comentário. Está dentro das qua-
tro linhas da Constituição? Não
está, então o antídoto para isso
também não é dentro das quatro
linhas da Constituição", declarou
Bolsonaro.

Após reiterados ataques de
Bolsonaro a integrantes do STF,
principalmente contra Moraes e
Luís Roberto Barroso, o presiden-
te do tribunal, Luiz Fux, cancelou
uma reunião prevista entre os
chefes dos três Poderes.

A demonstração das Forças
Armadas ocorrerá ainda na sema-
na em que a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) do voto
impresso pode ser derrotada no
plenário da Câmara.

Pauta prioritária do bolsona-
rismo, a PEC foi rechaçada nu-
ma comissão especial na sema-
na passada, mas o presidente da
Casa, deputado Arthur Lira (PP-
AL), deve pautá-la em plenário.
Lira diz que planeja pautá-la pa-
ra esta terça ou quarta-feira (11).
A tendência é que deputados re-
jeitem a PEC.

Lira disse nesta segunda que o

desfile não é usual, mas conside-
rou uma "trágica coincidência"
que ocorra no mesmo dia de aná-
lise da PEC.

Às vésperas do desfile de blin-
dados, Bolsonaro se reuniu fora
da sua agenda oficial com o mi-
nistro Walter Braga Netto. O pre-
sidente se dirigiu na tarde desta
segunda a um prédio do Ministé-
rio da Economia, para um com-
promisso na Autoridade Nacional
de Proteção de Dados.

Após mais de uma hora que es-
tava no prédio, Braga Netto che-
gou ao local e permaneceu cerca
de 15 minutos. Saiu em seguida,
sem falar com a imprensa. Bolso-
naro ainda permaneceu no pré-
dio do ministério, mas também
saiu sem dar declarações.

A iniciativa do militares reper-
cutiu entre congressistas e gerou
reações.

Parlamentares de centro, cen-
tro-direita e esquerda pretendem,
durante o desfile, se posicionar
em silêncio na rampa do Con-
gresso com cartazes em defesa da
democracia.

"Em seu desespero de besta
acuada, Bolsonaro tenta demons-
trar força colocando tanques na
rua. O Parlamento reagirá à altura
mostrando a fraqueza do presi-
dente, que faz um teatro para seus
militantes para justificar a previsí-
vel derrota do voto impresso",
afirmou o deputado Kim Katagui-
ri (DEM-SP), que organizou a mo-
bilização.

"Mostraremos, juntando par-
lamentares de direita, de centro
e de esquerda, que a democra-
cia brasileira é mais poderosa
que Bolsonaro. O tiro sairá pela
culatra."

A deputada Perpétua Almeida
(PC do B-AC) avalia que a realiza-
ção do desfile é uma tentativa de
Bolsonaro de tentar pressionar os
parlamentares e "passar a ideia de
que tem força, quando, de fato,
não tem."

"Esse trabalho das Forças Ar-
madas é corriqueiro, necessário.
Agora, quando os blindados pas-
sam pela Esplanada dos Ministé-
rios num dia importante como es-
se, é o Bolsonaro tentando usar as
Forças Armadas para seu projeto
pessoal", disse. "Se a ideia é inti-
midar, é o inverso que vai aconte-
cer, porque ninguém gosta disso.

Os blindados do Bolsonaro po-
dem passar por cima do pé dele."

"Nossa resposta será a derrota
do voto impresso", diz o líder do
PT na Câmara, Bohn Gass (RS).

Vice-presidente da CPI da Co-
vid no Senado, Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) atacou, em uma
rede social, a presença de blinda-
dos na Esplanada nesta terça.

"Alguns avisos ao sr. inquilino
do Palácio do Planalto: 1) Colocar
tanques na rua não é demonstra-
ção de força, e sim de COVARDIA;
2) Os tanques não são seus, per-
tencem à Nação; 3) Quer tentar
golpe Sr. @jairbolsonaro? É o cri-
me que falta para lhe colocarmos
na cadeia", escreveu.

Suplente do colegiado, o sena-
dor Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE) disse que pediu "à Justiça
que impeça o gasto de recursos
públicos em uma exibição vazia
de poderio militar".

"As Forças Armadas, institui-
ções de Estado, não precisam dis-
so. Os brasileiros, sofrendo com
as consequências da pandemia,
também não. O Brasil não é um
brinquedo na mão de lunáticos",
escreveu, em uma rede social.

A senadora Simone Tebet
(MDB-MS), líder da bancada fe-
minina do Senado, afirmou que
se trata de uma intimidação real e
inconstitucional.

"Tanques na rua, exatamente
no dia da votação da PEC do voto
impresso, passou do simbolismo
à intimidação real, clara, indevi-
da, inconstitucional. Se aconte-
cer, só cabe à CD (Câmara dos
Deputados) rejeitar a PEC, em
resposta clara e objetiva de que vi-
vemos numa democracia que as-
sim permaneceremos", escreveu
em suas redes sociais.

Além da escalada de declara-
ções golpistas de Bolsonaro, espe-
cialistas têm alertado para o risco
de politização das Forças. No final
de março, Bolsonaro demitiu o
então ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo.

De acordo com interlocutores,
Azevedo vinha resistindo a pres-
sões do presidente por um maior
apoio das Forças Armadas na de-
fesa de medidas do governo, prin-
cipalmente na Bolsonaro ensaia
discurso de derrota do voto im-
presso na Câmara e diz que Bar-
roso apavorou deputados.

SP tem 1.613 ‘sommeliers’
no fim da fila de vacinação

COVID-19

A recusa em tomar um deter-
minado tipo de imunizante con-
tra o coronavírus já levou ao me-
nos 1.613 pessoas para o fim da
fila em cidades do estado de São
Paulo. O número de pessoas
que assinaram o termo dispen-
sando a proteção pode ser ainda
maior, uma vez que o montante
tem como base seis municípios
que responderam à reportagem.

São Paulo é a cidade em que
mais pessoas se negaram a to-
mar vacina. Segundo a Secreta-
ria Municipal da Saúde, até on-
tem, 1.149 pessoas foram inse-
ridas na lista de recusa da vaci-
na contra a Covid-19 por causa
da escolha da marca do imuni-
zante. A lei que regulamentou a
medida, de autoria do vereador
Carlos Bezerra Jr. (PSDB), foi
sancionada pelo prefeito Ricar-
do Nunes (MDB), em 27 de ju-
lho, após a capital registrar di-
versos casos de pessoas que en-
travam na fila e ao saber o fabri-
cante da vacina que seria apli-
cada, se retiravam do local e
passavam de unidade em uni-
dade até encontrar a marca que
desejava tomar.

Os que buscam por tipos de
imunizantes são chamados de
"sommeliers de vacina", uma re-
ferência aos especialistas em be-
bidas, que, em virtude da profis-
são, precisam experimentar di-
versos tipos delas para compor o

menu de um restaurante.
No final da fila, os escolhedo-

res de vacina só poderão ser
imunizados após o cronograma
municipal de vacinação de cada
localidade ser concluído.

Na sequência de São Paulo
está Osasco, na Grande SP). De
acordo com a prefeitura local,
desde 14 de julho, quando uma
portaria passou a punir quem se
recusasse a ser imunizado, 158
pessoas foram para o final da fi-
la. A faixa etária predominante
foi entre 35 e 40 anos, informou
o órgão.

A Prefeitura de São Bernar-
do do Campo (ABC) disse em
nota que desde 1° de julho, 115
pessoas assinaram o termo por
não aceitarem ser imunizadas.
Segundo a gestão municipal,
"as faixas etárias abaixo dos 40
anos foram as que mais recusa-
ram a vacina no momento da
aplicação".

Já em Campinas (96 km de
SP), entre os dias 9 e 20 de julho,
59 moradores deixaram de to-
mar o imunizante em virtude do
fabricante e também terão que
aguardar para serem imuniza-
dos contra o vírus. Em Urupês
(470 km de SP), entre 28 de ju-
nho até a última sexta-feira, ape-
nas uma pessoa se recusou a to-
mar a vacina. Segundo a prefei-
tura, "foi um homem na faixa
etária dos 30. 

TSE apresenta ao Supremo
notícia-crime contra Bolsonaro 
MATHEUS TEIXEIRA E 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

Os ministros do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) encami-
nharam ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal) uma notícia-cri-
me para investigar o presidente
Jair Bolsonaro e o deputado fe-
deral Filipe Barros (PSL-PR) por
suspeita de divulgação de dados
sigilosos contidos no inquérito
da Polícia Federal que apura um
ataque hacker sofrido pela corte
em 2018.

Todos os integrantes do tri-
bunal eleitoral assinam o pedi-
do. Eles requerem que o chefe
do Executivo e o parlamentar se-
jam investigados no âmbito do
inquérito das fake news por
"possível conduta criminosa".

Os magistrados também pe-
dem que seja determinada a ex-
clusão das publicações de Bol-
sonaro e de Barros sobre o tema.

Bolsonaro fez a publicação
após afirmar em programa da
rádio Jovem Pan que comprova-
ria a fraude nas urnas eletrôni-
cas. Um dia depois, a corte elei-
toral desmentiu o presidente e
disse que o episódio, que ocor-
reu em 2018, "embora objeto de
inquérito sigiloso, não se trata
de informação nova".

Segundo o tribunal, "o aces-
so indevido, objeto de investi-
gação, não representou qual-

quer risco à integridade das
eleições de 2018. Isso porque o
código-fonte dos programas
utilizados passa por sucessivas
verificações e testes, aptos a
identificar qualquer alteração
ou manipulação. Nada de anor-
mal ocorreu".

Na notícia-crime encami-
nhada ontem, os ministros do
TSE também indicam possível
irregularidade na conduta do
delegado da Polícia Federal que
levantou o sigilo do inquérito.

"Há indícios, portanto, de
que informações e dados sigilo-
sos e reservados do TSE tenham
sido divulgados, sem justa cau-
sa, inicialmente pelo delegado
de Polícia Federal, e, na sequên-
cia, pelo deputado federal Feli-
pe Barros e pelo presidente da
República, Jair Messias Bolso-
naro", afirmam.

Os ministros citam o possível
cometimento de dois crimes
previstos no Código Penal que,
somados, podem chegar a uma
pena de quatro anos e seis me-
ses de prisão.

Todos os sete integrantes ti-
tulares do TSE assinam a notí-
cia-crime. São eles: o presidente
da corte, Luís Roberto Barroso,
Alexandre de Moraes e Edson
Fachin, que também são do STF;
Luís Felipe Salomão e Mauro
Campbell, que também com-
põem o STJ (Superior Tribunal

de Justiça); e Sergio Banhos e
Carlos Horbach, originários da
advocacia.

Moraes é o relator do inquéri-
to das fake news no Supremo e
deve tomar uma decisão sobre a
inclusão desse fato na investiga-
ção nos próximos dias.

No inquérito em questão, ao
contrário do que Bolsonaro dis-
se, o TSE não admite que houve
fraudes. A investigação descreve
etapas em que se verificou que
não houve alteração indevida de
sistemas críticos que fazem par-
te do ecossistema da urna.

Antes mesmo da divulgação
por Bolsonaro, o jornal Folha de
S.Paulo teve acesso ao inquérito
citado pelo presidente e consul-
tou especialistas e uma pessoa
envolvida na investigação, que
foram unânimes: ela não con-
clui que houve fraude no siste-
ma eleitoral em 2018 ou que po-
deria ter havido adulteração dos
resultados, ao contrário do que
disse o mandatário.

O caso da invasão, em módu-
los que não alteram a votação
em si, já tinha sido revelado em
reportagem no site Tecmundo
em novembro de 2018. A partir
disso, foi instaurado ainda na-
quele ano um inquérito sigiloso
pela Polícia Federal.

A reportagem do Tecmundo
deixava claro que "os invasores
não tiveram acesso ao módulo

do sigilo do voto: isso significa
que não foi possível acessar a
parte do sistema que exibe os
votos dos eleitores. Além disso,
o código do GEDAI é 'público':
após a assinatura de um termo
de sigilo, partidos, Ministério
Público e OAB, por exemplo, po-
dem pedir o acesso".

A medida do TSE se soma a
diversas outras aprovadas pelo
tribunal eleitoral contra Bolso-
naro.

Primeiramente, a corte elei-
toral decidiu, na última segun-
da-feira (2), por unanimidade,
abrir um inquérito para apurar
as acusações feitas pelo presi-
dente, sem provas, de que o TSE
frauda as eleições.

Depois, Barroso assinou uma
queixa-crime contra chefe do
Executivo e recebeu o aval do
plenário da corte eleitoral para
enviá-la ao STF.

Na última quarta-feira (4), o
corregedor-geral do TSE, minis-
tro Luís Felipe Salomão, solici-
tou ao Supremo o compartilha-
mento de provas dos inquéritos
das fake news e dos atos antide-
mocráticos com a ação que po-
de levar à cassação da chapa de
Bolsonaro.

No mesmo dia, Moraes acei-
tou a queixa-crime de Barroso e
incluiu Bolsonaro como investi-
gado no inquérito das fake
news.

VAZAMENTO
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Criança de 8 anos é presa
por urinar em espaço sagrado

Uma criança hindu de 8 anos
está sendo mantida sob medida
protetiva da polícia do Paquistão
após ter sido presa pelo crime de
blasfêmia. O menino, morador
da província de Punjab, na fron-
teira com a Índia, é acusado de
urinar em um tapete na bibliote-
ca de uma madrassa (escola reli-
giosa) no mês passado.

Segundo informou o jornal
britânico The Guardian, trata-se
da pessoa mais jovem a ser acu-
sada de blasfêmia no país asiáti-
co. A punição para o crime, am-
plamente criticada pela comuni-
dade internacional, pode chegar
à prisão perpétua ou à morte.
Mesmo nos casos em que os acu-
sados conseguem libertar-se, é
comum que sofram perseguições
da comunidade. É o que tem
acontecido agora com a criança
de 8 anos.

O menino foi mantido preso
por uma semana e liberado há
poucos dias após o pagamento da
fiança. Na sequência, porém, sua
família, hoje escondida, come-
çou a ser perseguida. Uma multi-
dão de muçulmanos atacou um
templo hindu em Rahim Yar
Khan, cidade onde residia o garo-
to -o Paquistão é um país de
maioria muçulmana, tendo os
hindus e os cristãos entre as mi-
norias étnicas.

No sábado passado, 20 pes-
soas foram presas acusadas de ter
participado do ataque. As autori-
dades decidiram conceder medi-
da protetiva à criança. Sob anoni-
mato, uma pessoa da família dis-

se ao The Guardian que o menino
sequer compreende o crime do
qual é acusado.

"Toda a comunidade está as-
sustada e temendo as reações.
Não vemos nenhuma ação con-
creta e significativa contra os cul-
pados ou para salvaguardar as
minorias que vivem aqui", acres-
centou.

Em uma rede social, o primei-
ro-ministro paquistanês, Imran
Khan, declarou que condena o
ataque ao templo, que garantirá
punições contra possíveis negli-
gências da polícia e que o Estado
vai restaurar o espaço destruído.

A Anistia Internacional conde-
nou a prisão do menino. Em de-
claração divulgada ontem, Rim-
mel Mohydin, representante da
organização no sul da Ásia, disse
que "a lei de blasfêmia no Paquis-
tão vem há muito tempo sendo
usada para atingir grupos minori-
tários, mas esse caso marca um
ponto chocante e extremo."

A nota pede que as acusações
contra o menino sejam imediata-
mente retiradas e continua: "Na
semana que marca o Dia Nacio-
nal das Minorias no Paquistão,
chamamos as autoridades a revo-
gar urgentemente essa legisla-
ção". A organização alega que as
leis paquistanesas sobre blasfê-
mia, coercitivas e abusivas, vio-
lam as obrigações internacionais
do país de respeitar e proteger os
direitos humanos, incluindo a li-
berdade de religião.

Esse não é o primeiro caso em
que um menor de idade é detido

sob o guarda-chuva da legislação
paquistanesa que trata do crime
da blasfêmia. Em 2012, Rimsha
Masih, então com 13 anos, ficou
presa por três semanas acusada
de ter profanado o Alcorão -livro
sagrado muçulmano.

A jovem, à época analfabeta,
foi libertada após pagamento de
fiança e ampla pressão de organi-
zações internacionais de direitos
humanos. Ela e a família recebe-
ram refúgio no Canadá meses de-
pois, já que permaneciam sendo
perseguidas no Paquistão. O imã
da mesquita próxima a sua casa,
que realizou a denúncia, foi preso
acusado de fabricar provas con-
tra a jovem, mas as acusações
contra ele não foram aceitas pela
Justiça do país.

Há uma longa lista de outros
casos. Em 2019, a agricultora Asia
Bibi também conseguiu refúgio
no Canadá após um périplo de
dez anos. Ela, que é cristã, foi pre-
sa em 2009 e condenada à morte
após beber um copo de água an-
tes de colegas muçulmanos -o
que foi considerado blasfêmia
por um tribunal paquistanês.

Já em 2015, um jovem de 15
anos decepou a própria mão co-
mo autopunição após ser acusa-
do de blasfêmia pelo imã da mes-
quita que frequentava -a acusa-
ção fora um engano. Em julho de
2020, um homem julgado pelo
crime foi morto a tiros em um tri-
bunal. Muitos outros seguem
sentenciados à morte e aguar-
dando recursos nas prisões do
país asiático.

PAQUISTÃO

TRF mantém
ordem de
prisão contra
Sérgio Cabral
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

A Primeira Turma Espe-
cializada do TRF-2 (Tribu-
nal Regional Federal da 2ª
Região) negou ontem o pe-
dido de revogação de uma
das quatro ordens de prisão
contra o ex-governador Sér-
gio Cabral.

A derrota no tribunal
ocorre mesmo com a nova
formação da turma, conside-
rada mais garantista, que é a
ala do direito que costuma
dar mais respaldo às teses
dos réus em relação ao Mi-
nistério Público e à polícia.

O mandado de prisão ex-
pedido pelo juiz Marcelo
Bretas na Operação Eficiên-
cia, em janeiro de 2017, foi
mantido por unanimidade
(3 a 0).

Cabral está preso desde
novembro de 2016, desde a
deflagração da Operação Ca-
licute. Ele responde a 34
ações penais decorrentes da
Lava Jato, tendo sido conde-
nado em 20 delas a, soma-
dos, 392 anos de prisão.

A nova relatora dos casos
da Lava Jato no TRF-2, a juíza
federal Simone Schreiber,
considerou que o ex-gover-
nador pode pôr em risco a
ordem pública, já que, mes-
mo afastado de mandatos
eletivos, ainda pode exercer
influência política por ter
atuado por décadas como
parlamentar e chefe do Exe-
cutivo estadual.

"Não obstante o tempo
decorrido [da prisão], as inú-
meras e graves práticas im-
putadas à organização crimi-
nosa em tese chefiada pelo
agravante (Cabral), e o fato
de ter destacado posição po-
lítica até a data da prisão, re-
comendam a manutenção
da prisão", afirmou Schrei-
ber em seu voto.

Ela foi acompanhada pe-
los juízes Ivan Athié e Marce-
lo Granado, que compõem a
turma.

"Como ficaria a situação
de um julgador ou do Judi-
ciário ao conceder a liberda-
de a uma pessoa com conde-
nações de mais de 100 anos
de prisão? Uma figura co-
nhecida que causou seríssi-
mos danos à sociedade em
geral", disse Athié.

A nova formação do TRF-
2 havia dado esperanças a
Cabral e sua defesa para uma
mudança de cenário de aná-
lise da prisão. Schreiber, crí-
tica da Operação Lava Jato,
assumiu o caso após o antigo
relator, Abel Gomes, aposen-
tar-se, e o juiz Paulo Espírito
Santo se declarar impedido
em casos da operação.

Em entrevista ao jornal
Folha de S.Paulo publicada
na quinta-feira (5), o ex-go-
vernador disse na prisão que
guarda indignação em rela-
ção ao tratamento dado a ele
pela Operação Lava Jato do
Rio de Janeiro.

"Eu estou preso podendo
responder em casa, sem
ameaçar a sociedade. Há se-
te anos que eu saí do gover-
no. E não me largam", afir-
mou, em sua primeira entre-
vista na cadeia desde que foi
preso.

A advogada Patrícia
Proetti, que assumiu há duas
semanas a defesa do ex-go-
vernador nas ações penais,
citou ao TRF-2 a liberdade
do ex-deputado Eduardo
Cunha (MDB), do ex-presi-
dente Lula (PT) e do ex-go-
vernador Anthony Garoti-
nho como argumento para a
soltura de Cabral.

Schreiber, porém, ressal-
tou o fato do decreto de pri-
são ter sido confirmado tanto
na sentença de Bretas como
em decisões anteriores do
TRF-2. Ela também afirmou
que a confissão dos crimes e
o acordo de colaboração pre-
miada fechado com a Polícia
Federal, anulado pelo STF
(Supremo Tribunal Federal)
não mudam o cenário.

OPERAÇÃO EFICIÊNCIA

Talibã avança e põe
em xeque ação militar 
dos EUA no Afeganistão
O

grupo fundamentalis-
ta Talibã tomou on-
tem o controle da sex-

ta capital de província do Afega-
nistão em apenas quatro dias.
Desta vez foi a cidade de Aibak,
consolidando a ofensiva sobre o
norte do país.

Os rebeldes tentam retomar à
força o controle do Afeganistão,
que governaram entre 1996 e
2001, após o anúncio de que os
Estados Unidos vão retirar suas
tropas militares do país ao fim
deste mês, depois de duas déca-
das de guerra.

A ofensiva militar tem deixado
um rastro de violência por onde
passa. O Unicef (Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância) disse
ontem que ao menos 27 crianças
foram mortas e 136 ficaram feri-
das em apenas três províncias nos
últimos três dias.

"O Unicef está chocado com a
escalada rápida das graves vio-
lações contra crianças no Afega-
nistão", diz Harvé Ludovic De
Lys, representante do órgão. "As
atrocidades crescem a cada dia",
afirmou.

A conquista de Aibak ontem foi
reivindicada pelo grupo e confir-
mada à agência de notícias AFP
pelo governador-adjunto da pro-
víncia de Samangan, da qual a ci-
dade é capital. Segundo ele, o go-
vernador pediu a retirada das for-
ças de segurança para evitar que
os moradores sofram com os
combates.

Aibak é a quinta capital de pro-
víncia ao norte do país sob o co-
mando do Talibã. No domingo
passado, o grupo armado con-
quistou três cidades, entre elas
Kunduz, avanço mais importante
até agora por ser um ponto estra-
tégico entre a capital do país, Ca-
bul, e o Tadjiquistão.

A cidade, importante centro
urbano com 375 mil habitantes e
ponto de passagem para as re-
giões ricas em minério, estava
cercada pelo grupo armado havia
semanas, e os combates começa-
ram na noite de sexta-feira, com
morteiros e armamento pesado,

que foram respondidos pelo go-
verno com ataques aéreos.

O governo em Cabul no en-
tanto ainda não se deu por ven-
cido em Kunduz. O Ministério
da Defesa afirma que tropas do
governo tentam recuperar o
controle da cidade.

Além de Kunduz, o Talibã
conquistou no domingo passa-
do Sar-e Pol, capital da provín-
cia de mesmo nome, e Taloqan,
capital da província de Takhar,
onde libertou presidiários. Em
menos de 24 horas o grupo cap-
turou Sheberghan, capital de
Jawzjan, também ao norte, após
confrontos intensos.

O avanço pelo norte do país
pode ser letal para o governo de
Cabul. A região era até agora con-
siderada um local de oposição ao
Talibã, onde os rebeldes encon-
traram maior resistência no pe-
ríodo em que governaram o país
nos anos 90.

O governo tem reagido. "As ci-
dades que os talibãs querem to-
mar serão em breve seus cemité-
rios", disse o porta-voz do Minis-
tério do Interior, Mirwais Stanik-
zai. Mas um porta-voz do grupo
disse em entrevista à rede de tele-
visão Al Jazeera no domingo que
o Talibã não está disposto a um
cessar-fogo com o governo e aler-
tou os Estados Unidos contra pos-
síveis intervenções.

O porta-voz do Pentágono,
John Kirby, disse nesta segunda
que a situação da segurança no
Afeganistão não estava indo na
direção certa e que os EUA estão
muito preocupados com a escala-
da do Talibã. Ele acrescentou, no
entanto, que as forças afegãs ti-
nham capacidade para lutar con-
tra o grupo fundamentalista. "Es-
sas são suas (do Afeganistão) ca-
pitais de província, seu povo para
defender e isso realmente depen-
derá da liderança que estão dis-
postos a transmitir neste momen-
to particular."

Além dessas cidades ao norte,
o Talibã também controla desde
sexta-feira Zaranj, capital de Nim-
roz, no sudoeste do estado e pró-

ximo à fronteira com o Irã. Há dias
o grupo armado tem atacado ou-
tras três capitais, Kandahar e Las-
hkar Gah, ao sul, e Herat, a oeste.

A velocidade com que o gru-
po avança tem surpreendido
observadores e até as forças de
segurança do país. Para conter o
grupo, os Estados Unidos inten-
sificaram os bombardeios aé-
reos, mas as ações não foram su-
ficientes até agora.

O Talibã também tem feito ata-
ques na capital, Cabul, o que
preocupa ainda mais o governo
do presidente Ashraf Ghani, que
foi eleito democraticamente e
tem apoio de países do Ocidente.

No sábado, o grupo matou um
piloto da Força Aérea, Hamidul-
lah Azimi, com uma bomba im-
plantada em seu carro, na capital
do país. Segundo autoridades,
cinco pessoas ficaram feridas.
Azimi havia sido treinado pelos
militares americanos e serviu na
Força Aérea por quatro anos.

Segundo a agência de notícias
Reuters, o atentado faz parte de
uma campanha do grupo para
matar militares afegãos treinados
pelos Estados Unidos -sete pilotos
já foram mortos. A Força Aérea do
Afeganistão tem tido papel essen-
cial para conter o grupo com
bombardeios aéreos, já que o Ta-
libã  não tem aeronaves.

Na sexta, os militares já haviam
assassinado, na capital, o chefe do
Centro de Mídia e Informação do
governo central, Dawa Khan Me-
napal. Na última quinta-feira, o
chefe do distrito de Sayed Abad
foi assassinado também em Ca-
bul. Dois dias antes, o Talibã ata-
cou a residência do ministro da
Defesa, o general Bismillah Mo-
hammadi, que deixou oito mortos
-o ministro sobreviveu.

Os episódios fazem parte de
uma série de assassinatos cometi-
dos pelo grupo fundamentalista
islâmico para enfraquecer Ashraf
Ghani. Dezenas de ativistas, jor-
nalistas, funcionários públicos e
juízes que lutaram para manter o
atual governo foram mortos pelo
Talibã nas últimas semanas.  
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Arnaldo Niskier

O inesquecível
irmão Odilon

T ive na vida irmãos (três) maravilhosos, o Syl-
vio, o Odilon e o Júlio. Todos mais velhos, que

nasceram ainda na Polônia, mas cedo vieram pa-
ra o Brasil, ajudando os meus pais nas tarefas de
educação dos irmãos mais moços, o Arnaldo e a
Rachel. Não os decepcionei, fazendo do estudo a
razão de ser  da minha  vida.

O último dos três irmãos, já na idade de 94
anos, faleceu vítima da Covid-19. Senti muito a
sua falta e, apesar de todas as restrições sanitá-
rias, compareci à cerimônia de inauguração da
sua sepultura, no Cemitério Israelita de Vilar dos
Teles. Foi muito feliz a frase cunhada pelas suas
três filhas: “Por onde andou, soou o diálogo, a ar-
te e a cultura.” Síntese admirável do que foi a sua
vida, como profissional do Direito e como exem-
plar funcionário do Banco do Brasil.

Foi o que falei, no subúrbio carioca, recordan-
do de onde viemos. E ao mesmo tempo prome-
tendo ações que estejam sempre coerentes com
essa formação. É a hora em que não importam  a
riqueza nem  os  bens materiais.

Odilon foi um líder sindical de proeminência.
Graças aos seus contatos no jornalismo, especial-
mente na recém-lançada “Ultima Hora”, pude ar-
ranjar uma vaga de repórter no jornal de Samuel
Wainer, valendo-me dos seus conhecimentos.
Passei a ser repórter-esportivo, fazendo a crônica
dos jogos de domingo, dentro e fora do Maracanã.
Assim fiz carreira, mas nunca esqueci de agrade-
cer ao mano querido pela providencial apresenta-
ção. E retribuí como pude, depois apresentando o
doce Odilon ao João Pinheiro Neto, meu amigo da
Manchete, quando foi designado ministro do Tra-
balho pelo presidente João Goulart. Assim ele
chegou ao topo da carreira de advo gado do Banco
do Brasil, graças à nossa  interferência. Só se faz is-
so por quem verdadeiramente merece. 
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