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Cardeal
Tempesta
Agosto, o mês
das orações
pelas vocações

Câmara conclui minirreforma trabalhista
A Câmara concluiu ontem a votação do projeto que tem sido chamado de minirreforma trabalhista, por criar novas modalidades de
contratações e mudar normas da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O texto-base foi aprovado na terça-feira por 304 votos a favor e
133 contrários. Os deputados analisaram sugestões de mudanças na

proposta, que, agora, segue para o Senado. Se não for votado até 7 de
setembro, perde a validade. Inicialmente a proposta enviada pelo governo, em abril, tinha 25 artigos. O objetivo era prorrogar o programa
emergencial de corte de jornada e de salários de trabalhadores da iniciativa privada, que foi criado por causa da crise da Covid-19. PÁGINA 2

PÁGINA 6

IBGE
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Bolsonaro diz
que FAs fazem
tudo que
ele determinar
O presidente Jair Bolsonaro
voltou a se referir às Forças Armadas como "poder moderador" e disse ter certeza do
apoio dos militares às "decisões do presidente para o bem
da nação". As falas de ontem
ocorrem num momento de
crise com o Judiciário e em
meio a críticas contra o presidente por tentativa de politizar as Forças Armadas. "Nas
mãos das Forças Armadas, o
poder moderador. Nas mãos
das Forças Armadas a certeza
da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia, e o
apoio total às decisões do presidente para o bem da nação",
disse, em cerimônia de cumprimento a oficiais promovidos. O ato ocorreu no Palácio
do Planalto. PÁGINA 4

PRIMEIRA

Serviços sobem 1,7% em junho
e obtêm maior nível em 5 anos
O volume do setor de serviços no país avançou 1,7% em junho, na
comparação com maio. Foi a terceira elevação consecutiva, apontam
dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ontem. Com o resultado, o setor ampliou o distanciamento
frente ao nível pré-pandemia: está 2,4% acima de fevereiro de 2020.

STF
ABRASL

Moraes manda
investigar
Bolsonaro por
vazar inquérito

DOSE

Rio retoma
vacinação de
jovens contra
Covid-19
O município do Rio de Janeiro recebeu ontem 150 mil
doses de vacinas contra a Covid-19 e, com isso, poderá retomar o calendário de imunização por idade. A aplicação
da primeira dose estava suspensa desde terça-feira passada, por falta de doses. Dessa
forma, hoje devem comparece
aos postos de saúde os jovens
de 24 anos e, no sábado, os de
23 anos. As mulheres devem se
vacinar de manhã e os homens, à tarde. Também está
garantida a repescagem para
pessoas a partir de 45 anos,
gestantes, puérperas, lactantes
e pessoas com deficiência acima de 18 anos. Está assegurada ainda a segunda dose, conforme data marcada no cartão
de vacinação. PÁGINA 6

Conforme o IBGE, o segmento também alcançou o patamar mais elevado desde maio de 2016. Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do instituto, relatou que o desempenho tem sido puxado por serviços ligados à área de tecnologia e que dependem menos do contato direto
com clientes. PÁGINA 2

O ministro Alexandre de Moraes acolheu a notícia-crime do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) e decidiu investigar o presidente Jair
Bolsonaro (foto) por suposto vazamento de dados sigilosos de inquérito da Polícia Federal sobre invasão hacker à corte eleitoral em
2018. Assim, o magistrado determinou a abertura de uma nova frente
de investigação contra o chefe do Executivo no inquérito das fake
news. Na semana passada, já havia decidido incluir o presidente como investigado devido à transmissão de uma live em que prometia
comprovar as fraudes nas urnas eletrônicas, mas, ao final, apresentou apenas um compilado de notícias fraudulentas já desmentidas
pelo TSE. Ontem, a decisão do ministro foi uma resposta à notíciacrime assinada por todos os sete ministros do TSE e enviada na última segunda-feira ao STF. Os integrantes da corte solicitaram a apuração contra o chefe do Executivo e contra o deputado Filipe Barros
(PSL-PR) por "possível conduta criminosa". O processo foi motivado
por uma publicação de Bolsonaro nas redes sociais feita logo após ele
ter afirmado em entrevista a um programa da rádio Jovem Pan que
comprovaria a fraude nas urnas eletrônicas. PÁGINA 4
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BNDES lucra R$ 5,3 bi no 2 trimestre
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
lucrou R$ 5,3 bilhões no segundo trimestre, resultado impactado pela
venda de títulos de dívida da mineradora Vale, que renderam um resultado líquido positivo de R$ 2,1 bilhões. No primeiro semestre, o banco
acumula lucro de R$ 15,1 bilhões, com forte impacto de operações de
venda de ações de Vale e Klabin. Desconsiderando os fatores não recorrentes, o lucro do semestre seria de R$ 4,8 bilhões. A venda dos títulos da

Vale, que rendeu uma receita de R$ 3,8 bilhões, é parte da estratégia do
banco de desinvestir em ativos mobiliários e reduzir sua carteira de participações em empresas, que chegou ao fim de junho avaliada em R$
69,3 bilhões. Os títulos são chamados debêntures participativas e foram
emitidos durante o processo de desestatização da mineradora para garantir aos acionistas pré-privatização parte do lucro da produção de minas que ainda não operavam quando o controle foi vendido. PÁGINA 3
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Bolsas no mundo
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Bovespa cai ao menor
patamar em três
meses com incertezas
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS
As incertezas fiscais e a divulgação de balanços corporativos puxaram mais um dia de
queda da Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) e de alta
da curva de juros futuros. O
Ibovespa (Índice Bovespa),
encerrou a sessão de ontem
em queda de 1,11%, aos
120.700 pontos, no menor patamar em três meses.
Já a curva de juros futuros
com prazo de um ano ficou em
8,075% ao ano, contra os
7,958% registrados na véspera.
Entre os destaques negativos, Ultrapar despencou
12,33% após reportar um resultado aquém das expectativas. Minerva também registrou perdas de 11,27% no pregão, após a companhia afirmar que não pretende fechar
seu capital, em resposta a ruídos sobre o assunto que fizeram os papéis disparar 14,6%

no final da quarta-feira.
No setor, JBS caiu 5,85%,
mesmo após reportar o melhor
trimestre da história no período
de abril e junho, enquanto sinalizou que aquisições recentes
não aumentarão alavancagem.
Via Varejo caiu 7,3%, mesmo
após dobrar o lucro no segundo
trimestre, enquanto o resultado
operacional caiu 12,6%, a R$
485 milhões, abaixo das previsões de analistas.
B3 desabou 7,71% após ter
mudado para possível o prognóstico para uma perda de
processos cíveis de R$ 31,5 bilhões.
No exterior, Dow Jones,
S&P 500 e Nasdaq subiram
0,04%, 0,3% e 0,35%, respectivamente.
Os dados americanos e o
ambiente de incertezas no cenário doméstico também pesaram no câmbio. O dólar encerrou a sessão de ontem em
alta de 0,68%, a R$ 5,256.

ABRAS

Consumo das famílias
cresce 4% em junho
DANIEL MELLO/ABRASIL
O consumo das famílias aumentou 4% no primeiro semestre do ano em comparação
com o período de janeiro a junho de 2020, segundo levantamento divulgado ontem pela
Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Em junho, no entanto, o Índice Nacional de Consumo nos
Lares Brasileiros teve queda de
0,68% na comparação com o
mesmo mês do ano passado.
Segundo o vice-presidente Administrativo e Institucional da
Abras, Marcio Milan, o resultado é o primeiro recuo nas vendas registrado neste ano. “Isso
mostra um ponto de atenção”,
enfatizou.
De acordo com Milan, a alta
no semestre foi puxada por fatores como a prorrogação do
auxílio emergencial, o pagamento da segunda parcela do
13º para os aposentados e pensionistas e o pagamento do segundo lote da restituição do
Imposto de Renda.
As perspectivas para o ano
ainda são de crescimento de
4,5% no consumo das famílias
em 2020. O cenário positivo deve ser possível, na avaliação de
Milan, pela melhora da situação econômica possibilitada
pelo avanço da imunização
contra a covid-19. “O Brasil
vem avançando na vacinação.
Em São Paulo e outros estados
a gente já vai ter uma cobertura

de todas as pessoas adultas
(nos próximos dias)”, destacou.
Ainda devem contribuir para a expansão do consumo as
novas rodadas do auxílio emergencial e de restituição do Imposto de Renda, acrescentou o
vice-presidente da Abras.
Milan disse ainda que as
empresas do setor de supermercados estão otimistas e
ampliando os investimentos.
Segundo ele, no primeiro semestre do ano, os supermercados e hipermercados abriram
60 novas lojas no país.
INFLAÇÃO
O custo da cesta com os 35
produtos mais vendidos em
supermercados pesquisada
pela Abras aumentou 22,1%
em junho na comparação com
o mesmo mês do ano passado,
estando atualmente estimada
em R$ 662,12. Estão incluídos
nessa lista alimentos, cerveja e
produtos de higiene.
O aumento dos preços tem
levado muitos consumidores a
buscar alternativas mais baratas dos produtos de preferência. “O consumidor acaba optando por outras marcas para
poder exatamente olhar o seu
bolso”, disse Milan.
Há ainda a possibilidade de
substituir um produto por outro mais barato. É o caso de famílias que passam, por exemplo, a consumir menos carne
bovina e optam pelo frango,
carne suína ou ovos.

Nota
BOLSONARO PLANEJA USAR R$ 15 BI DE
SUBSÍDIOS PARA ZERAR IMPOSTOS DO DIESEL
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que pretende usar R$
15 bilhões destinados a subsídios para zerar a cobrança de
tributos federais (PIS e Cofins) sobre o óleo diesel em 2021.
"O que conversei com o Paulo Guedes e com o secretário da
Receita (José Barroso Tostes Neto). Vamos pegar esses R$ 15
bilhões e abater nos R$ 19 bilhões que arrecadamos de PIS e
Cofins. Eu pretendo zerar o imposto do diesel para o início do
ano que vem", afirmou Bolsonaro em entrevista à Rádio Jovem
Pan de Maringá (PR). Bolsonaro tem feito acenos aos
caminhoneiros para contornar a insatisfação pelo aumento do
preço dos combustíveis.

CLT

Setor de serviços tem
alta de 1,7% em junho
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O

volume do setor de
serviços no país avançou 1,7% em junho, na
comparação com maio. Foi a
terceira elevação consecutiva,
apontam dados divulgados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) ontem.
Com o resultado, o setor ampliou o distanciamento frente ao
nível pré-pandemia: está 2,4%
acima de fevereiro de 2020. Conforme o IBGE, o segmento também alcançou o patamar mais
elevado desde maio de 2016.
Rodrigo Lobo, gerente da
pesquisa do instituto, relatou
que o desempenho tem sido puxado por serviços ligados à área
de tecnologia e que dependem
menos do contato direto com
clientes. Durante a crise sanitária, atividades dessa natureza
ganharam força com o isolamento social, provocando uma
"mudança estrutural" no setor,
frisou Lobo.
No primeiro semestre de
2021, o volume de serviços acumulou alta de 9,5%. Em 12 meses, a elevação foi menor, de
0,4%.
Na passagem de maio para
junho, a alta de 1,7% foi acompanhada pelas cinco atividades
pesquisadas. Os destaques vieram das expansões de serviços
de informação e comunicação
(2,5%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio
(1,7%) e serviços prestados às famílias (8,1%).
O ramo de informação e comunicação, estimulado pelo
isolamento social, alcançou o
ponto mais alto de sua série, iniciada em janeiro de 2011. Já a
atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e
correio registrou o nível mais
elevado desde maio de 2015.

Os serviços prestados às famílias, mesmo com a melhora
recente, ainda estão 22,8% abaixo do patamar pré-pandemia. O
segmento inclui a atividade de
alojamento e alimentação, bastante afetada pelas restrições
em razão da Covid-19.
"Embora todas as atividades
tenham avançado [em junho],
esse resultado se deve, principalmente, a um conjunto de serviços que se beneficiou da própria pandemia ou não foi tão
afetado por ela. São setores mais
dinâmicos, mais focados em
inovação, em capital, do que em
mão de obra, que conseguiram
se reposicionar aproveitando as
oportunidades geradas pela
pandemia, dado o efeito que ela
teve na atividade econômica",
avaliou Lobo.
O analista indicou que o
avanço da vacinação contra a
Covid-19 traz uma dose de alívio
para os serviços prestados às famílias, mas a recuperação consistente ainda é desafiada por
uma combinação de fatores.
Nesse sentido, desemprego em
alta, perda de renda e riscos sanitários seguem como ameaças
para negócios como restaurantes e hotéis, sinalizou Lobo. "São
variáveis determinantes".
Lobo destacou ainda que empresas em alta na pandemia, incluindo parte do setor tecnologia
da informação, têm caráter menos intensivo em mão de obra
do que serviços prestados às famílias. Assim, os impactos da
crise tendem a gerar uma concentração maior de renda, com
"efeito multiplicador" menor dos
ganhos, concluiu o analista.
Na passagem de maio para
junho, os serviços profissionais,
administrativos e complementares subiram 1,4%, enquanto o
ramo de outros serviços avançou 2,3%.

Com o início da pandemia,
em 2020, a prestação de serviços
foi afetada, já que reúne atividades que dependem da circulação de clientes, contato direto e
aglomerações. Hotéis, bares,
restaurantes e eventos fazem
parte da lista.
Nesta quinta, o IBGE também
informou que, em relação a junho de 2020, o volume do setor
subiu 21,1%. No sexto mês do
ano passado, serviços diversos
sofriam os reflexos do baque inicial do coronavírus.
Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
crescimento de 18,2% nessa base de comparação.
A recuperação dos serviços é
considerada peça necessária para a retomada do mercado de
trabalho. O setor é o maior empregador no país. No trimestre
até maio, dado mais recente disponível, a taxa de desocupação
foi de 14,6% no Brasil. Havia 14,8
milhões de trabalhadores desempregados à época.
Outra ameaça ao consumo
das famílias vem da escalada da
inflação. Nos últimos meses, os
preços têm sido pressionados
pela energia elétrica mais cara.
A conta de luz ficou mais alta
devido à crise hídrica, que encarece os custos da geração de
energia.
O IBGE também divulgou
neste mês o balanço de outros
dois indicadores setoriais: produção industrial e vendas do comércio.
A produção das fábricas ficou
estagnada em junho, com variação nula (0%) frente a maio. A
indústria, diz o IBGE, ainda sofre com a escassez de insumos e
a demanda fragilizada.
Já o comércio amargou baixa
de 1,7%. Na visão de analistas, o
recuo refletiu, em parte, o avanço do desemprego e da inflação.

Câmara
conclui
votação da
minirreforma
A Câmara concluiu ontem
a votação do projeto que tem
sido chamado de minirreforma trabalhista, por criar novas modalidades de contratações e mudar normas da CLT
(Consolidação das Leis do
Trabalho).
O texto-base foi aprovado
na terça-feira por 304 votos a
favor e 133 contrários. Os deputados analisaram sugestões
de mudanças na proposta,
que, agora, segue para o Senado. Se não for votado até 7 de
setembro, perde a validade.
Inicialmente a proposta
enviada pelo governo, em
abril, tinha 25 artigos. O objetivo era prorrogar o programa
emergencial de corte de jornada e de salários de trabalhadores da iniciativa privada, que
foi criado por causa da crise da
Covid-19. Isso ocorreu por
meio de uma MP (medida
provisória).
A versão aprovada pela
Câmara tem 96 artigos, cria
três novos programas trabalhistas, defendidos pela equipe do ministro Paulo Guedes
(Economia) e Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), e
torna permanente o programa de corte de jornada a ser
acionado em situação de calamidade.
De forma geral, os novos
programas permitem contratações com regras mais flexíveis. A oposição tentou desidratar o texto durante a votação de destaques, mas não
conseguiu.
O relator da MP, deputado
Christino Áureo (PP-RJ), nega que a proposta seja uma
minirreforma trabalhista. Integrantes do governo dizem
que o objetivo é estimular a
geração de empregos e a entrada de jovens no mercado
de trabalho.
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BNDES lucra R$ 5,3 bi
no segundo trimestre
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social) lucrou R$ 5,3 bilhões
no segundo trimestre, resultado
impactado pela venda de títulos
de dívida da mineradora Vale,
que renderam um resultado líquido positivo de R$ 2,1 bilhões.
No primeiro semestre, o banco acumula lucro de R$ 15,1 bilhões, com forte impacto de operações de venda de ações de Vale
e Klabin. Desconsiderando os fatores não recorrentes, o lucro do
semestre seria de R$ 4,8 bilhões.
A venda dos títulos da Vale,
que rendeu uma receita de R$
3,8 bilhões, é parte da estratégia
do banco de desinvestir em ativos mobiliários e reduzir sua
carteira de participações em empresas, que chegou ao fim de junho avaliada em R$ 69,3 bilhões.
Os títulos são chamados debêntures participativas e foram
emitidos durante o processo de
desestatização da mineradora
para garantir aos acionistas préprivatização parte do lucro da
produção de minas que ainda
não operavam quando o controle foi vendido.
Com os elevados lucros, o ban-

SEGUNDO

Economia/São Paulo

INVERNO: Sol com muitas nuvens durante o dia.
Chuva a qualquer hora.

co vem acelerando o pagamento
antecipado ao Tesouro Nacional
de recursos emprestados para
subsidiar empréstimos durante
os governos petistas. Em 2021, já
foram antecipados R$ 54,5 bilhões, além das parcelas de R$ 8,9
bilhões que venceram no ano.
A expectativa é que outros R$
45,5 bilhões sejam antecipados
ainda este ano, reduzindo o saldo final da dívida quase metade
dos atuais R$ 99,7 bilhões. O restante será pago em 2022.
O presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, disse que a
acelerada devolução dos recursos não afeta a capacidade do
banco de conceder empréstimos, que está relacionada ao
seu capital e não ao volume de
dinheiro que tem em caixa.
"Os R$ 100 bilhões que temos
a devolver fazem parte de um
plano para equacionar irregularidades detectadas no passado",
completou a diretora de Finanças do banco, Bianca Nasser,
ressaltando que os empréstimos
foram questionados pelo TCU
(Tribunal de Contas da União).
Segundo ela, mesmo fazendo
os pagamentos, o banco fechou
o segundo trimestre com R$ 150
bilhões em caixa. "A gente não
vê dificuldades em seguir aten-

dendo a demandas por desembolsos", afirmou.
No segundo trimestre, o
BNDES desembolsou R$ 12,6 bilhões em empréstimos, quase
40% deste total para o setor de infraestrutura. Por porte de empresas, os pequenos e médios negócios responderam por 40% do valor e 96% do número de operações realizadas no período.
O valor da carteira de crédito
do banco caiu de R$ 460,1 para
R$ 438,4 bilhões. Segundo Nasser, a queda reflete a venda das
debêntures participativas da Vale e a valorização do real, que reduziu o valor dos contratos de
dívida em dólar.
Como parte de uma estratégia para tentar atrair investidores privados ao mercado de crédito de longo prazo no país, o
banco coordenou no trimestre
sua primeira operação de debêntures de infraestrutura. A
operação, para financiar a térmica GNA-1, no Rio de Janeiro,
levantou R$ 1,8 bilhão.
O BNDES entrou com 30% do
total. "O desafio interno estratégico do BNDES é passar de uma
situação em que era um monopolista distribuidor de subsídios
para um banco que opera a mercado, mas com condições com-

petitivas", disse Montezano.
Como parte dessa estratégia
de reposicionamento, o BNDES
tem focado também em produtos votados à sustentabilidade.
Nesse sentido, lançou uma linha
de crédito ESG (sigla para políticas ambientais, de sustentabilidade e de governança), com R$
1 bilhão, que terá taxa de juros
variável de acordo com o atingimento de metas.
No fim de julho, anunciou
que não financiará mais térmicas que usem carvão como combustível. A lista de restrições pode ser ampliada, com o objetivo
de descarbonizar a carteira de
empréstimos do banco.
Na área de projetos de concessão ou privatizações, o banco
celebrou os leilões da CEA
(Companhia Energética do
Amapá), da companhia de
transmissão de energia gaúcha
CEEE-T e da concessão de serviços de água e esgoto no Rio de
Janeiro, o maior leilão de saneamento do país.
A carteira de concessões,
PPPs (parcerias público-privadas) e privatizações do BNDES
conta hoje com 120 projetos, entre eles a privatização da Eletrobras, que o governo espera concluir até fevereiro de 2022.

TRIMESTRE

Magazine Luiza reverte
prejuízo e lucra R$ 95,5 milhões
DANIELE MADUREIRA/FOLHAPRESS
A varejista Magazine Luiza
registrou no segundo trimestre
deste ano lucro líquido de R$
95,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 64,5 milhões apresentado no mesmo período do
ano passado, fase mais aguda
da pandemia para o comércio.
O resultado positivo, porém,
ainda representa um quarto do
lucro de R$ 386,6 milhões observado no segundo trimestre
de 2019.
O lucro líquido ajustado (que
não considera ganhos líquidos
não recorrentes) atingiu R$ 89,1
milhões no intervalo entre abril
e junho, revertendo o resultado
negativo de R$ 62,2 milhões na
comparação anual.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) do segundo trimestre de 2021 somou R$ 465,1

milhões, alta de 223,6% sobre
igual período do ano passado. O
Ebitda deste ano é 22,4% superior ao do Ebtida do segundo
trimestre de 2019, de R$ 379,9
milhões.
"O ano de 2020 foi atípico e o
melhor que temos é comparar
os resultados aos dados de 2019,
antes da pandemia", afirmou
Frederico Trajano, presidente
da Magalu, à reportagem.
O executivo se diz "moderadamente otimista" com a economia nos próximos meses,
por conta do avanço da vacinação. "Mas o momento exige
cuidado e atenção da sociedade, por conta de reformas estruturais importantes que estão em curso, a tributária e a
política", afirmou.
O resultado financeiro da varejista entre abril e junho deste
ano ficou positivo em R$ 229,7
milhões, alta de 142,9% na com-

paração anual, mas 11,5% inferior ao de dois anos atrás (R$
256 milhões).
A receita líquida da companhia atingiu R$ 9,01 bilhões no
segundo trimestre do ano, uma
alta de 61,9% na comparação
anual. O indicador é mais do
que o dobro da receita líquida
do segundo trimestre de 2019,
que somou R$ 4,3 bilhões.
Já a receita bruta somou R$
10,91 bilhões entre abril e junho, um aumento de 60,1% sobre igual período do ano passado. O valor deste ano é mais do
que o dobro da receita bruta do
segundo trimestre de 2019, que
havia chegado a R$ 5,11 bilhões.
As vendas totais, incluindo
lojas físicas, ecommerce e marketplace (que envolve as vendas
de terceiros no site da companhia), atingiu R$ 13,74 bilhões
no trimestre, alta de 60,5% na
comparação anual. Mas a re-

presentatividade do comércio
eletrônico dentro das vendas
totais caiu de 78,5% para 71,6%
no intervalo.
Só o marketplace atingiu R$ 3
bilhões, uma alta de 63% na
comparação anual.
As vendas no conceito "mesmas lojas" mais do que dobraram na comparação entre os trimestres deste ano e de 2020: alta de 102,2%
A empresa promoveu em julho uma oferta subsequente de
ações (follow-on), que levantou
R$ 3,4 bilhões. Com isso, a sua
posição de caixa ajustado hoje
soma R$ 10 bilhões. O montante
indica que o fluxo de aquisições
deve continuar em alta.
Nos últimos meses, a empresa protagonizou movimentações de mercado importantes,
como a entrada no estado do
Rio de Janeiro e a maior aquisição da sua história, a KaBum!.

RECEITA

Senado aprova projeto que eleva limite
de faturamento de MEI para R$ 131 mil
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS
O Senado aprovou ontem
um projeto que permite que
pessoas com receita bruta anual
igual ou inferior a R$ 130 mil sejam enquadradas como MEI
(microempreendedor individual). O texto também autoriza
quem é MEI a contratar até dois
empregados.
Atualmente, os profissionais
cadastrados nessa categoria podem faturar até R$ 81 mil por
ano e contratar somente um
funcionário. A proposta segue
para a Câmara e passará a valer
a partir de 2022, se tiver o aval
dos deputados e for sancionada
pelo presidente Jair Bolsonaro
(sem partido).
Segundo o parecer do senador Marcos Rogério (DEM-RO),
as mudanças vão causar impacto de R$ 2,32 bilhões em 2022;
R$ 2,48 bilhões em 2023 e R$
2,64 bilhões em 2024 nos cofres
do governo. Isso porque o en-

quadramento como MEI permite a possibilidade de pagamento
reduzido de tributos.
Apesar da queda que pode
provocar nas receitas, o democrata defendeu a proposta e disse que ela vai ajudar a reduzir o
desemprego e a aquecer a economia.
"O projeto não propõe nenhum benefício exagerado ou
favorece setores específicos,
mas busca auxiliar microempresários que trabalham por conta
própria, muitos dos quais enfrentam momentos econômicos
difíceis em razão da pandemia,
e incentivar o desenvolvimento
de novos empreendimentos",
argumentou.
De acordo com dados do governo, a quantidade de MEIs
cresceu 8,4% em 2020. Especialistas acreditam que esse aumento se deve ao desemprego
provocado pela pandemia. No
final do ano passado, existiam
no Brasil 11,2 milhões de MEIs

ativos, o que corresponde a
56,7% do total de negócios em
funcionamento no país.
O Ministério da Economia interpreta que a expansão dos microempreendedores decorre de
fatores como uma busca por
medidas emergenciais do governo (como as de crédito a empresas) e a demanda observada a
partir da mudança de comportamento de consumo da população.
O líder do PT, senador Paulo
Rocha (PA), apresentou uma
emenda para tentar impedir a
ampliação do número de empregados permitidos por MEI.
Para Rocha, a possibilidade poderá prejudicar a legislação trabalhista.
"Infelizmente, apesar da pujança que o MEI representa,
suas ferramentas estão sendo
utilizadas para driblar a nossa
deteriorada legislação trabalhista. Um bom exemplo disso é a
política das empresas de aplica-

tivos de delivery e transportes,
que estimulam seus funcionários a se tornarem MEIs, como
forma de se livrar das suas obrigações trabalhistas e previdenciárias", afirmou.
A sugestão não foi acatada
pelo relator. "O empregado contratado por um MEI possui os
mesmos direitos dos empregados de outros tipos de empresa,
incluindo por exemplo os direitos a férias, 13º salário, Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e ao piso salarial de sua
categoria", justificou Marcos
Rogério.
Outra emenda rejeitada pelo
democrata foi sugerida pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).
Izalci propôs que os corretores
de imóveis pudessem se cadastrar como MEIs. Rogério negou
a inclusão e argumentou que representação comercial e demais
atividades de intermediação de
negócios não podem se enquadrar nessa categoria.

SP lança programa
AgroSP+Seguro e dará
crédito para produtor
FLAVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL

existentes no estado.

O governo de São Paulo
anunciou ontem o lançamento dos programas AgroSP+Seguro e Município AgroSP e a liberação de R$ 215 milhões para linhas de crédito e seguro
rural, além da reativação do
corredor sanitário nas divisas
interestaduais. Também foram apresentados o projeto de
lei para regulamentação da
produção de queijo artesanal
no estado e entregues os mapas de geolocalização da zona
rural de 63 municípios.
Segundo as informações do
governo estadual, o objetivo
do Programa AgroSP+Seguro
é garantir mais segurança no
campo com a entrega de 250
viaturas específicas para a
ronda na zona rural na primeira etapa do projeto. Serão caminhonetes 4x4 a diesel turbo
e cabine dupla, com identidade visual do programa e adaptadas com giroflex e tecnologias como GPS e rádio comunicador. A estruturação do esquema de segurança será de
responsabilidade das administrações municipais.
Outro programa anunciado, o Município AgroSP, visa
fomentar a implantação de
políticas públicas voltadas ao
setor do agronegócio em esfera municipal, incentivando as
prefeituras a ampliarem suas
ações sociais para melhoras as
condições das pessoas que vivem na zona rural. No primeiro ciclo estarão aptos a participar 508 municípios dos 645

CRÉDITO
Para auxiliar produtores rurais prejudicados pela pandemia, seca e geada, o governo
estadual liberará em crédito
emergencial R$ 100 milhões,
que serão disponibilizados pelo Desenvolve-SP, por meio do
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Outros R$ 30
milhões serão destinados ao
Seguro Rural, totalizando R$
57 milhões em 2021.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também
vai disponibilizar, por meio do
Banco do Povo e em parceria
com o Sebrae, recursos de até
R$ 50 milhões para atender
agricultores afetados pelas recentes geadas em várias regiões do estado. Cada produtor poderá obter crédito de até
R$ 21 mil.
Mais uma medida é a reativação dos corredores sanitários para colocar o estado no
status de região livre de febre
aftosa, sem vacinação, para
assim valorizar os produtos de
origem animal produzidos no
estado junto aos mercados
consumidores nacional e internacional.
“As fronteiras serão monitoradas por meio da implantação de 14 barreiras fixas e 22
móveis, com veículos adaptados e equipados. As ações vão
abranger as divisas dos estados do Paraná, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais e Rio de
Janeiro”, explicou o governo
estadual.

C O V I D -19

Santos para vacinação
por falta de doses
ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS
A Prefeitura de Santos (72
km de SP) anunciou a suspensão ontem da vacinação contra
a Covid-19 de pessoas com
mais de 18 anos de idade, além
da segunda dose de quem tomaria o reforço da Coronavac,
entre quarta-feira passada e
ontem.
Faltam 28.210 mil doses para a retomada da vacinação
destes públicos, segundo afirmou o secretário da Saúde de
Santos, Adriano Catapreta, em
entrevista ao Agora, na manhã
desta quinta-feira.
O governo estadual disse
que enviará, hoje, 27,2 mil doses à Baixada Santista, das
quais 5,6 mil são para Santos,
número ainda insuficiente, cobrindo quase 20% da demanda
necessária informada pela prefeitura.
A gestão Rogério Santos
(PSDB) alega aguardar o envio
de doses do governo estadual
para retomar a imunização de
pessoas de 35 e 36 anos, que
deveriam ter tomado a segunda dose da Coronavac na quarta-feira, e para o público de 30
a 34 anos, que deveria completar o ciclo vacinal nesta quinta.
Faltam para esses grupos, ainda de acordo com o secretário
da Saúde de Santos, 19.210 doses de vacina.
Com relação à faixa etária
de 18 a 24 anos, a prefeitura do
litoral acrescentou ter recebido da gestão João Doria
(PSDB), na segunda-feira (9),
16.994 doses, representando
62,5% da demanda necessária
para a cidade. Para concluir a
vacinação desta faixa etária,
que segundo o governo estadual deve ocorrer até a próxima segunda-feira passada, faltam cerca de 9.000 vacinas.
O titular da pasta da Saúde
da cidade litorânea acrescentou ter conversado com o secretário estadual da Saúde,
Jean Gorinchteyn, que teria
afirmado, na quarta-feira, sobre o recebimento de um novo

lote da Coronavac.
Segundo a gestão João Doria, chegaram cerca de 2 milhões de doses da Coronavac,
"prontas para a aplicação", por
volta das 21h desta quarta, no
aeroporto internacional de
Cumbica, em Guarulhos
(Grande SP).
"Conversamos com o Jean
(Gorinchteyn), e ele falou ontem (quarta) que recebeu a
Coronavac, e que também já
pediu para distribuir", afirmou
Catapreta, acrescentando ser a
terceira vez que a cidade do litoral fica sem doses de vacinas
contra o coronavírus.
Para esta quinta, está mantida em Santos a vacinação de
reforço, com doses da Oxford/AstraZeneca, em várias
faixas etárias. Ao todo, 33 postos e 22 policlínicas aplicam a
vacina, das 8h às 16h.
Todos devem apresentar a
carteira de vacinação, documento com foto, CPF e comprovante de residência em
Santos, ressalta a prefeitura.
Boletim da Prefeitura de
Santos, desta quarta, indica
que 2.009 pessoas morreram
por causa da Covid-19 na cidade. Até o momento, 49.941 casos testaram positivo para o vírus. A taxa geral de ocupação
de leitos para pessoas com coronavírus está em 30% e, dos
leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), em 34%.
O governo estadual, gestão
João Doria (PSDB), afirmou
que vai enviar, nesta sextafeira, 27,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19 à Baixada Santista, das quais 5,6
mil destinadas para a cidade
de Santos.
"Além disso, nesta semana
o município já recebeu um total de mais de 23,3 mil doses
para avanço na campanha",
diz trecho de nota.
O governo acrescentou
que Santos conta com saldo
de 27 mil doses, considerando que a cidade recebeu
498,3 mil doses, das quais
aplicou 471,1 mil.
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Barros culpa CPI
por atraso de vacinas
e senadores reagem
RENATO MACHADO E
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS
Em uma sessão tumultuada e marcada por bate-bocas,
o líder do governo Bolsonaro
na Câmara, deputado Ricardo
Barros (PP-PR), culpou a CPI
da Covid pelo atraso na compra de vacinas, dando início a
uma discussão que terminou
no encerramento antecipado
de seu depoimento.
O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que Barros será chamado
para prestar novo depoimento
à comissão. A próxima participação do deputado, no entanto, será na condição de convocado e não mais como convidado –quando a presença não
é obrigatória.
"A diferença é que os convidados são as pessoas que a
gente respeita. Convocados
são aqueles que perderam o
respeito", disse Aziz, de maneira exaltada, após a sessão.
A discussão foi apenas mais
uma em uma sessão marcada
por debates acalorados. Ao contrário de depoentes anteriores,
Barros ingressou com pedido
no STF (Supremo Tribunal Federal) para ser ouvido pelo colegiado. Dizia querer encerrar a
"narrativa" que o ligava a irregularidades no processo de compra da vacina indiana Covaxin.
O grupo majoritário que comanda a CPI resistia a agendar
o depoimento. Oficialmente,
os senadores afirmavam que

URNAS

não era o momento adequado
para ouvi-lo. Queriam mais
evidências para então evitar
que o deputado usasse a comissão como palanque.
Em depoimento à CPI, o deputado Luis Miranda (DEMDF) afirmou que levou as suspeitas de irregularidades a Bolsonaro e ouviu do presidente
que seria "mais um rolo" de
Barros.
As suspeitas envolvendo a
Covaxin começaram após o
jornal Folha de S.Paulo revelar
o depoimento do servidor Luis
Ricardo Miranda ao Ministério Público Federal. Ele relatou ter recebido "pressão atípica" para liberar a importação da vacina indiana.
O contrato acabou cancelado definitivamente após o surgimento de outros indícios de
irregularidades. Bolsonaro jamais comentou as declarações
de Luis Miranda.
Em seu depoimento, Barros
minimizou a menção ao seu
nome por parte de Bolsonaro,
afirmando que o chefe do Executivo não afirmou e sim
questionou a participação dele no processo.
Além disso, Barros diz que
o presidente só o citou porque
foi provocado ao ver uma foto
numa reportagem levada por
Miranda a respeito de ação
contra a empresa Global, que
tem os mesmos sócios da Precisa, que intermediou o contrato de compra da Covaxin
com o Ministério da Saúde.

ELETRÔNICAS

TSE lança pacote para
ampliar transparência
Dois dias após a Câmara dos
Deputados derrotar a proposta
do voto impresso, o presidente
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso,
anunciou uma série de medidas para ampliar a transparência da urna eletrônica.
Em reação aos ataques do
presidente Jair Bolsonaro ao
sistema de votação, o tribunal
decidiu criar uma comissão
externa de transparência composta por universidades, entidades da sociedade civil e diversos órgãos públicos, entre
eles as Forças Armadas e a Polícia Federal.
Barroso afirmou que, embora o tema tenha ficado "para
trás", é importante esclarecer

as pessoas de "boa-fé" que
consideram que o modelo brasileiro poderia ser mais seguro.
"Nós estamos tomando novas providências para ampliar
a transparência e publicizar
ainda mais os mecanismos de
auditoria", disse Barroso. A
afirmação do magistrado foi
uma indireta a Bolsonaro, que
costuma afirmar que as urnas
eletrônicas não são auditáveis.
Além da criação da comissão, o presidente da corte
eleitoral também anunciou a
ampliação do prazo de seis
meses para um ano da abertura do código-fonte, programa que é inserido na urna para permitir a votação e a totalização dos votos.

O CERCO

Supremo manda investigar
Bolsonaro por vazar inquérito
MATHEUS TEIXEIRA E
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O

ministro Alexandre de
Moraes acolheu a notícia-crime do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) e decidiu investigar o presidente Jair
Bolsonaro por suposto vazamento de dados sigilosos de inquérito
da Polícia Federal sobre invasão
hacker à corte eleitoral em 2018.
Assim, o magistrado determinou a abertura de uma nova
frente de investigação contra o
chefe do Executivo no inquérito

SOB

das fake news.
Na semana passada, já havia
decidido incluir o presidente como investigado devido à transmissão de uma live em que prometia comprovar as fraudes nas
urnas eletrônicas, mas, ao final,
apresentou apenas um compilado de notícias fraudulentas já
desmentidas pelo TSE.
Ontem, a decisão do ministro
foi uma resposta à notícia-crime
assinada por todos os sete ministros do TSE e enviada na última segunda-feira ao STF.
Os integrantes da corte solici-

taram a apuração contra o chefe
do Executivo e contra o deputado Filipe Barros (PSL-PR) por
"possível conduta criminosa".
O processo foi motivado por
uma publicação de Bolsonaro
nas redes sociais feita logo após
ele ter afirmado em entrevista a
um programa da rádio Jovem
Pan que comprovaria a fraude
nas urnas eletrônicas.
O presidente disse que o inquérito da PF seria uma das provas de que as urnas são fraudáveis. Um dia depois, porém, o
TSE desmentiu a versão de Bol-

sonaro e disse que o episódio,
que ocorreu em 2018, "embora
objeto de inquérito sigiloso, não
se trata de informação nova".
Também ontem, o ministro
Dias Toffoli cobrou do procurador-geral da República, Augusto
Aras, uma manifestação sobre
as alegações de Bolsonaro de
que houve fraudes nas eleições
de 2018.
O presidente já admitiu que
não tem como provar as acusações que faz ao sistema eleitoral,
mas tem insistido que o pleito
vencido por ele foi fraudado.

CONTROLE

Bolsonaro garante que FAs
fazem tudo que ele mandar
RICARDO DELLA COLETTA E
MARIANNA HOLANDA/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro
voltou a se referir às Forças Armadas como "poder moderador"
e disse ter certeza do apoio dos
militares às "decisões do presidente para o bem da nação".
As falas de ontem ocorrem
num momento de crise com o Judiciário e em meio a críticas contra o presidente por tentativa de
politizar as Forças Armadas.
"Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas
mãos das Forças Armadas a certeza da garantia da nossa liber-

dade, da nossa democracia, e o
apoio total às decisões do presidente para o bem da nação",
disse, em cerimônia de cumprimento a oficiais promovidos.
O ato ocorreu no Palácio do
Planalto. Também estiveram
presentes o ministro da Defesa,
Walter Braga Netto, e os comandantes do Exército, Paulo Sérgio, da Marinha, Almir Garnier,
e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista.
As novas declarações de Bolsonaro ocorrem após uma série de
afirmações golpistas em que ele,
inclusive, disse que as eleições de
2022 podem não ocorrer caso não

seja instituído o voto impresso no
país -na terça-feira, uma PEC para
obrigar a impressão do voto foi rejeitada pela Câmara.
Também na terça, o mandatário acompanhou, do alto da
rampa do Palácio do Planalto,
um desfile de blindados visto
como uma tentativa de intimidação contra o Parlamento.
Em seu breve discurso, Bolsonaro declarou ainda que os
militares têm compromisso de
agir contra "ameaças externas e
internas", sem detalhar sobre o
que se referia.
"Obrigada por existirem (Forças Armadas), pela tradição e

pelo compromisso de dar vida
pela pátria, se preciso for. Quer
sejam ameaças externas ou internas. Nós sabemos o que é
bom e o que é justo para o nosso
povo. A nossa liberdade não tem
preço", afirmou.
Esta não é a primeira vez que
Bolsonaro fala sobre um suposto papel decisório das Forças Armadas. Em janeiro, em meio ao
debate sobre início da vacinação contra a Covid-19 e ações de
isolamento social, o presidente
disse em tom de ameaça que
"quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas".

SOBREVIDA

Câmara aprova projeto que
cria federação partidária
A Câmara aprovou ontem um
projeto que permite a partidos
políticos se organizarem em federação por ao menos quatro
anos, o que representa uma sobrevida a legendas pequenas,
que corriam o risco de serem extintas por não alcançarem um
percentual mínimo de votos nas
eleições.
O texto foi aprovado por 304
votos favoráveis a 119 contrários.
Agora, segue para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro.
A cláusula de barreira (ou

cláusula de desempenho), que
entrou em vigor em 2018, retira
dos partidos com baixíssima votação mecanismos essenciais à
sua sobrevivência, como os recursos do fundo partidário, acesso a propaganda gratuita na TV e
a estruturas nos Legislativos.
Em 2018, 14 partidos não conseguiram atingir a cláusula, que
vai crescer em 2022. Alguns só
mantiveram seus recursos porque incorporaram outras legendas, como foi o caso do PC doB,
que se fundiu ao antigo PPL.

Naquele ano, os partidos teriam que obter ao menos 1,5%
dos votos válidos para a Câmara
dos Deputados, entre outras regras, para cumprir a cláusula e
não perder recursos.
Em 2022 esse índice sobe
para 2%. Na eleição de 2026,
aumenta para 2,5% dos votos
válidos, até chegar a 3% em
2030, distribuídos em pelo menos um terço dos estados -há
ainda regras envolvendo uma
exigência de número de deputados eleitos.

O projeto fez parte de um
acordo para votar a PEC da reforma eleitoral, que derrubou o
distritão e retomou as coligações
partidárias.
A proposta da federação é a
de que dois ou mais partidos
possam se unir para cumprir a
cláusula sem precisar se fundir
ou haver incorporação -processo mais demorado e difícil. Eles
teriam que ficar unidos durante
toda a legislatura, ou seja, no mínimo quatro anos.
Se um ou mais partidos se
desligarem, a federação continuaria funcionando até a eleição
seguinte, desde que tenha dois
ou mais partidos.
A medida vai na contramão
das regras da cláusula de desempenho e do fim das coligações,
que pretendem enxugar o quadro partidário brasileiro.
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Cardeal Tempesta
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Agosto, o mês
das orações
pelas vocações

T

odos os anos, sempre em agosto, a Igreja Católica no Brasil celebra o Mês Vocacional. Neste
ano, o tema proposto para o mês de agosto, pela
Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, é: “Cristo nos salva
e nos envia”, e o lema: “Quem escuta a minha palavra
possui a vida eterna” (cf. Jo 5,24).
Cada celebração litúrgica dominical – a cada semana
de agosto – é dedicada a uma vocação específica. Celebramos vocações: pastores, matrimônio, religiosos e leigos. Todos nós nos unimos à Igreja – Mãe e Mestra – para
aprender e orar pela vocação juntos. Especialmente,
neste mês, começamos a perceber nossas responsabilidades como cristãos, porque não podemos esquecer toda a primeira e mais importante missão: a missão da vida
cristã: somos batizados chamados à santidade! Todos
somos chamados a ser santificados e, para além deste
caminho, seja qual for a nossa vocação pessoal, não podemos viver uma vida qualquer.
No primeiro domingo de agosto, as comunidades celebram a vocação aos ministérios ordenados, em especial, a
sacerdotal. O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante na comunidade. O presbítero tem a responsabilidade de ser o pastor e pai espiritual de todas as pessoas pelas quais é responsável. Por meio da caridade pastoral, ele deve procurar tornar-se símbolo de unidade e
contribuir para a construção e o crescimento da comunidade, para que se torne mais ativa e verdadeira na evangelização. Esta comemoração é porque celebramos o dia de
São João Maria Vianney, padroeiro do presbítero, em 4 de
agosto. No primeiro domingo e semana de agosto, também se celebra o dia das vocações do diácono pois 10 de
agosto é o dia do padroeiro dos diáconos, São Lourenço.
No segundo domingo, é celebrada a vocação matrimonial. Por imitação do segundo domingo de maio – no
qual é comemorado o Dia das Mães – temos o Dia dos
Pais. Neste ano de São José temos uma justa menção da
importância de cuidar dos filhos de Deus. Sabemos que
no Brasil esse dia é comemorado, porque antigamente
no dia 16 de agosto celebrava-se o dia de São Joaquim,
pai de Nossa Senhora e, por isso, adotou-se esse dia e depois o domingo para essa comemoração. Devido a esse
fato, nesta data é comemorada a vocação matrimonial.
Iniciamos com esse dia a semana Nacional da Família,
neste ano especial da Família Amoris Laetitia refletindo
sobre a alegria do amor em família.
No terceiro domingo, comemora-se a vocação à vida
consagrada. Essa recordação é feita porque no dia 15 de
agosto (ou no domingo para o qual a solenidade é transferida) celebramos o dia da Assunção de Maria aos céus, solenidade que aqui no Brasil é transferida para o domingo
seguinte. Homens e mulheres que consagraram suas vidas a Deus e ao próximo. Desta vocação, brotam carismas
e atuações que enriquecem nossas comunidades com
pessoas que buscam viver verdadeiramente seus votos de
castidade, obediência e pobreza. São testemunhos vivos
do Evangelho. Perseverantes, os religiosos estão a serviço
do Povo de Deus por meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Com sua vida consagrada,
eles demonstram que a vida evangélica é plenamente
possível de ser vivida, mesmo em mundo excessivamente
material e consumista. São sinais do amor de Deus e da
entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor.
A solenidade da Assunção de Nossa Senhora foi estabelecida para celebrar a festa da Virgem Maria, no dia 15 de
agosto, que neste ano coincide com o domingo. Homens e
mulheres que entregaram a vida a Deus e ao próximo. Esta
vocação atrai e enriquece a comunidade de pessoas que
vivem verdadeiramente os votos de castidade, obediência
e pobreza. Eles são uma prova viva do evangelho.
Como não agradecer à dedicada consagração dos religiosos. Serviço religioso paciente ao povo de Deus através
da oração, evangelização, educação e caridade. Em sua
vida consagrada, eles mostram que mesmo no mundo do
materialismo e do consumo excessivo, a vida do Evangelho pode viver perfeitamente. São um sinal do amor de
Deus e da dedicação que se pode fazer por Deus.
No quarto domingo, comemora-se a vocação para os
ministérios e serviços na comunidade, em geral realizados
pelos cristãos leigos. Ser um paroquiano ativo significa reconhecer o chamado de Deus para participar ativamente
na Igreja e no Reino e contribuir para a jornada da comunidade e o crescimento da pátria. Acolher esta vocação é dedicar-se ao Evangelho e aproximar-se de Cristo na missão
de salvação e redenção de Cristo. Neste dia, saudamos todos os fiéis que se dedicam ao trabalho missionário entre
família e trabalho. Os leigos trabalham com os padres, diáconos, sob a supervisão do Bispo Diocesano na educação
cristã, liturgia, ministério da música, caridade e vários ministérios estabelecidos para a vivência sacramental. Por
sua vocação e missão, os cristãos são grandes promotores
da fé na comunidade, preparando crianças, jovens e adultos para os sacramentos. Por tudo isso, damos graças a
Deus. No último domingo do ano litúrgico, Solenidade de
Cristo Rei iremos celebrar o Dia do Leigo com a ênfase especial em sua presença e testemunho no mundo.
No quinto domingo, temos o coroamento do mês de
agosto com a celebração do Dia Nacional do Catequista.
Os catequistas são os transmissores da fé católica. Eles são
os primeiros colaboradores dos párocos em suas paróquias para introduzir os catecúmenos nos mistérios de
nossa fé. Agora que estão contemplados como um ministério na igreja reconhecendo assim a importante missão
que exercem queremos pedir pelos nossos catequistas para que continuem com renovado entusiasmo a sua missão.
Em cada vocação e em cada chamado, os batizados e
todos os ministros ordenados e a vida consagrada e religiosa é chamada a testemunhar que “Cristo nos salva e
nos envia”. E como missionários, gastando a nossa vida
em favor do anúncio, da vivência e do testemunho do
Evangelho, trilhamos o caminho de um dia possuir a vida eterna. Que Deus nos ajude, no nosso próprio estado
e na nossa vocação, a anunciar o Cristo que nos salva e
nos envia!

INVERNO: Sol com muitas nuvens durante o dia.
Manhã
Chuva a qualquer hora.

Tarde

Noite
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CABUL

O

desmoronamento do
governo afegão sob
ataque do Talibã, que
ontem conquistou mais duas cidades estratégica no país, expõe
o fracasso do plano americano
de aumentar a musculatura militar dos aliados em Cabul.
A atual ofensiva, iniciada no
domingo retrasado, viu 11 capitais provinciais caírem para o Talibã desde a sexta-feira passada.
As duas tomadas ontem são vitais. Herat é a terceira maior cidade do país e ponto focal em seu
oeste. Ghazni, 150 km a sudoeste
de Cabul, é importante por ser a
ligação entre a capital e a segunda
maior cidade, Kandahar.
Com o norte do país, mais hostil à base étnica do Talibã, praticamente dominado, é a vez do sulsudoeste -base do grupo fundamentalista, Kandahar foi o ponto
de onde o movimento emergiu
após ser formado no Paquistão
nos anos 1990.
Há ataques em outras áreas,
com grande brutalidade. Kandahar, segundo relatos, está prestes
a cair. A reportagem ouviu no Ministério das Relações Exteriores
que estão morrendo de 300 a 400
soldados todos os dias.
O avanço do grupo fundamentalista islâmico, que governou
90% do país de 1996 até ser expulso pela invasão dos EUA em 2001,
tem causado surpresa no Ocidente por sua velocidade.
Não deveria. Um minucioso
trabalho de Jonathan Schroden,
diretor do Centro de Estabilidade
e Desenvolvimento da CNA Corporation, um "think tank" de Arlington (Virgínia, EUA), alertava
em janeiro que a prevista retirada das forças americanas do país
teria exatamente o efeito que se
vê agora.
A saída final, marcada para 31
de agosto, motivou o Talibã a rasgar o acordo de paz com os americanos. Analistas ainda apostavam
na resistência das Forças de Defesa Nacional e Segurança Afegãs,
pomposo nome para Exército,
Força Aérea, paramilitares e policiais do país.
Ela foi forjada, treinada e equipada pelos americanos ao longo
dos 20 anos de sua mais longa
guerra, iniciada após o Talibã dar
guarida à rede terrorista Al Qaeda,
que do Afeganistão tramou os
atentados do 11 de setembro de
2001 nos EUA.
A ideia era a de criar Forças Armadas unificadas, algo inexistente num país que passara por dez
anos de invasão soviética (197989), guerra civil e o regime taleban. No papel, foi um sucesso,
ainda que caro: em 2020 os EUA

aplicaram US$ 3,3 bilhões na
área, ante um orçamento total estimado em US$ 5 bilhões.
Em seu trabalho, Schroden lista seis áreas e compara o poderio
de Cabul com o do Talibã.
Sem as forças americanas presentes, diz, "seria sábio para os
EUA e para o governo afegão buscar vigorosamente negociações
enquanto ainda há forças americanas no país, evitando tentar o
Talibã a explorar a vantagem militar que terá na ausência delas".
O governo central só tem vantagem em duas áreas. Uma, leve
na avaliação do autor, é no tamanho de suas forças. São 178,6 mil
homens, fora 100 mil integrantes
de forças de segurança. É menos
do que os 350 mil autorizados por
lei, dado que deserção é a lei numa sociedade tribal afeita a lealdades locais.
O Talibã, por sua vez, é uma
força irregular e, portanto, sem
auditagem de números. Fontes
diversas apontam que ele tem 60
mil combatentes regulares e até
140 mil milicianos aliados pelas
províncias afegãs.
Não é pouco, especialmente
porque segundo Schroden o grupo ganha de lavada do governo na
coesão e motivação de suas tropas. Também leva vantagem forte
no financiamento, pois os valores
entre US$ 300 milhões e US$ 1,5
bilhão anuais são mais que suficientes para sustentar seus armamentos leves.
O dinheiro vem de apoiadores
externos, como os serviços secretos do Paquistão, do comércio do
ópio e de crimes diversos. Suporte estrangeiro, aliás, é um ponto
de empate entre talibãs e governistas.
Já a vantagem forte de Cabul
está no equipamento. Enquanto o
Taleban usa armas leves e itens
como peças de artilharia e veículos tomados do inimigo, o governo conta com muito material moderno e, principalmente, com
uma Força Aérea antes inaudita.
A estrela desta Aeronáutica é
brasileira: os aviões de ataque leve A-29 Super Tucano, da Embraer, feitos sob licença nos EUA.
A Força Aérea americana comprou 26 deles e já entregou 23 a
Cabul.
A aeronave, usada desde 2016,
é considerada ideal para ações de
contra insurgência, com baixo
custo operacional: é mais barato
usar um turboélice bem armado
do que um caça pesado.
Foram US$ 8,5 bilhões gastos
pelos EUA de 2010 a 2020 para
montar essa força. Cerca de 30 pilotos e 70 técnicos para o A-29 foram formados nos EUA.
As ações das forças afegãs no
ar chegaram a equivaler a um ter-

ço do total dos bombardeios contra alvos talibãs há dois anos. Agora, sem a presença de aviões americanos no país, isso mudou.
Os EUA têm feito ataques pontuais contra a ofensiva talibã,
usando drones MQ-9, caçasbombardeiros F-15, bombardeiros B-52 e aviões AC-130 oriundos
da sua base em Al Udeid (Qatar) e
de porta-aviões no Golfo Pérsico.
Tem sido insuficiente e revela
outro problema: a saída dos técnicos que apoiavam as frotas de
aviões e helicópteros novos dos
afegãos deixou o país num apagão logístico.
Segundo relatório do Parlamento em Cabul de junho, um
terço das aeronaves está no chão,
e dos cerca de 18 mil contratados
das forças ocidentais para ajudar
os afegãos nos anos 2010, só poucas centenas estão no país.
Há relatos abundantes de mecânicos de helicópteros sendo
orientados por subcontratados do
governo americano por Zoom, e
as bombas guiadas por laser usadas pelos Super Tucano simplesmente acabaram nos estoques.
Isso tudo explica a ineficácia
dos aviões brasileiros em deter o
avanço em torno de Kandahar e
Herat, além de um fator humano:
os poucos pilotos do país estão
sendo alvo de uma campanha de
assassinato seletivo que já matou
ao menos 7 dos 30 habilitados a
voar o Super Tucano.
Segundo disse no seu relatório
de abril o inspetor-geral dos EUA
para o Afeganistão, John Sopko, a
evasão de pilotos e principalmente de técnicos é grave. Havia em
abril apenas 39 técnicos de Super
Tucano em ação.
Por fim, além do alto moral de
suas tropas, o Talibã conta com
uma estratégia mais definida. Enquanto Cabul enfocou a proteção
de cidades principais, o grupo
ocupou as diversas vilas e passos
de montanha em torno delas, esperando a hora favorável de uma
grande ofensiva.
Cansadas, desmoralizadas e
sem apoio ocidental decisivo, as
forças do governo viraram presas
fáceis. Uma exceção ocorre em
Lashkar Gah (sudoeste), onde
tropas especiais ainda seguram o
ataque após uma semana e meia.
O governo em Cabul afirma
que está pronto para uma reação,
mas os sinais até aqui indicam o
contrário.
Em resumo, como previu
Schroden em janeiro no seu texto
publicado pelo centro antiterror
da Academia Militar de West
Point, nos EUA, a retirada rápida
do apoio americano colocou a
aparente vantagem numérica e
material de Cabul em xeque rapidamente.

REINO UNIDO

Restrição de idade para vacina
AstraZeneca zera coágulos raros
O Reino Unido não registrou,
nas últimas semanas, nenhum
novo caso de coágulo sanguíneo
raro e grave depois de vacinação
contra Covid-19 com o imunizante da AstraZeneca, após decisão
de limitar o uso em pessoas menores de 40 anos, disseram cientistas britânicos na quarta-feira.
A trombocitopenia trombótica, induzida por vacina (VITT), é
uma combinação de coágulos
sanguíneos e baixos níveis de plaquetas que foi rotulada como um
efeito colateral raro em vacinas de
vetor viral contra Covid, como as
produzidas pela AstraZeneca e
pela Johnson & Johnson.
Uma ocorrência maior do efeito colateral em pessoas mais jovens levou muitos países a colocarem restrições de idade para a
vacina.
Cerca de 85% das pessoas que
sofreram coágulos sanguíneos raros após a vacinação com Astra-

80%
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Talibã expõe fracasso
dos EUA em fortalecer
militares do Afeganistão
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
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Zeneca no Reino Unido tinham
menos de 60 anos, apesar de mais
vacinas terem sido administradas
a idosos, concluiu o estudo, em
uma das caracterizações mais
completas da síndrome até agora.
A pesquisa mostrou que nas
pessoas com menos de 50 anos a
incidência era de cerca de 1 em 50
mil, em linha com as estimativas
anteriores, e os especialistas disseram que o estudo reforçou o entendimento prévio do cálculo do
risco-benefício da vacinação.
Sue Pavord, hematologista
consultora do Hospital da Univer-

sidade de Oxford que liderou a
pesquisa, disse que o incidente
geralmente afetou jovens que
eram saudáveis, e que seria especialmente perigoso se resultasse
em sangramento no cérebro.
Acrescentou que um pico inicial de casos do efeito colateral diminuiu com o impacto da decisão
do Reino Unido de oferecer vacinas alternativas para menores de
40 anos em maio.
"Não vimos novos casos nas
últimas quatro semanas e isso foi
um grande alívio", disse ela a repórteres.
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Rio retoma
vacinação de
jovens contra
Covid-19
AKEMI NITAHARA/ABRASIL
O município do Rio de Janeiro recebeu ontem 150 mil
doses de vacinas contra a Covid-19 e, com isso, poderá retomar o calendário de imunização por idade. A aplicação
da primeira dose estava suspensa desde terça-feira passada, por falta de doses.
Dessa forma, hoje devem
comparece aos postos de
saúde os jovens de 24 anos e,
no sábado, os de 23 anos. As
mulheres devem se vacinar
de manhã e os homens, à tarde. Também está garantida a
repescagem para pessoas a
partir de 45 anos, gestantes,
puérperas, lactantes e pessoas com deficiência acima
de 18 anos. Está assegurada
ainda a segunda dose, conforme data marcada no cartão de vacinação.
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) ainda não divulgou o calendário para a
próxima semana e informou
que depende de receber novas remessas.
“Com o recebimento de
mais 150 mil doses de vacinas
contra a Covid-19 nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde retomará amanhã e sábado a vacinação, respectivamente, de pessoas de
24 e de 23 anos. Para a continuidade do calendário na semana que vem, a SMS-Rio depende do envio de novas remessas pelo Ministério da
Saúde”, informou a secretaria.
Segundo o painel da SMS,
até o momento, o município
aplicou 6.325.681 de doses
das vacinas contra a Covid-19.
Estão imunizadas com as
duas doses da CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer, ou a dose
única da Jansen, 38,4% da população adulta da cidade. A
primeira dose foi aplicada em
84% da população-alvo.

REAÇÃO

Niterói aplica
Pfizer como 2a
dose para
AstraZeneca
A prefeitura de Niterói, na
região metropolitana do Rio,
permite, desde ontem, a aplicação da segunda dose da vacinação, com o imunizante
da Pfizer, em pessoas que tiveram efeitos adversos depois de receberem a primeira
dose da AstraZeneca.
A medida já vinha sendo
aplicada em gestantes e
puérperas, por orientação do
Ministério da Saúde, mas Niterói ampliou para qualquer
pessoa, desde que ela declare
que teve um efeito adverso
com a AstraZeneca após a
primeira dose.
A declaração será feita
através de um termo de consentimento, que está disponível no site da prefeitura de
Niterói. Também será necessário respeitar o intervalo
normal entre as doses.
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