
CLT

Câmara conclui minirreforma trabalhista
A Câmara concluiu ontem a votação do projeto que tem sido cha-

mado de minirreforma trabalhista, por criar novas modalidades de
contratações e mudar normas da CLT (Consolidação das Leis do Tra-
balho). 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 go-
verno, em abril, tinha 25 artigos. O objetivo era prorrogar o programa
emergencial de corte de jornada e de salários de trabalhadores da ini-
ciativa privada, que foi criado por causa da crise da Covid-19. PÁGINA 2

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 Esta-
tística) 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 ele-
vado desde maio de 2016. Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do ins-
tituto, relatou que o desempenho tem sido puxado por serviços liga-
dos 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 in-
quérito 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 co-
mo investigado devido à transmissão de uma live em que prometia
comprovar as fraudes nas urnas eletrônicas, mas, ao final, apresen-
tou 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 últi-
ma segunda-feira ao STF. Os integrantes da corte solicitaram a apu-
ração 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

Bolsonaro diz
que FAs fazem
tudo que 
ele determinar

SOB CONTROLE

STF

O presidente Jair Bolsonaro
voltou a se referir às Forças Ar-
madas como "poder modera-
dor" e disse ter certeza do
apoio dos militares às "deci-
sões 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 presi-
dente por tentativa de politi-
zar as Forças Armadas. "Nas
mãos das Forças Armadas, o
poder moderador. Nas mãos
das Forças Armadas a certeza
da garantia da nossa liberda-
de, da nossa democracia, e o
apoio total às decisões do pre-
sidente para o bem da nação",
disse, em cerimônia de cum-
primento a oficiais promovi-
dos. O ato ocorreu no Palácio
do Planalto. PÁGINA 4

Rio retoma
vacinação de
jovens contra
Covid-19

PRIMEIRA DOSE

O município do Rio de Ja-
neiro recebeu ontem 150 mil
doses de vacinas contra a Co-
vid-19 e, com isso, poderá re-
tomar o calendário de imuni-
zação por idade. A aplicação
da primeira dose estava sus-
pensa desde terça-feira passa-
da, 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 ho-
mens, à tarde. Também está
garantida a repescagem para
pessoas a partir de 45 anos,
gestantes, puérperas, lactantes
e pessoas com deficiência aci-
ma de 18 anos. Está assegura-
da ainda a segunda dose, con-
forme data marcada no cartão
de vacinação. PÁGINA 6

IBGE

Serviços sobem 1,7% em junho
e obtêm maior nível em 5 anos 

ABRASL

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 resul-
tado 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 recor-
rentes, 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 par-
ticipações 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 ga-
rantir aos acionistas pré-privatização parte do lucro da produção de mi-
nas que ainda não operavam quando o controle foi vendido. PÁGINA 3

BALANÇO

BNDES lucra R$ 5,3 bi no 2o trimestre

Moraes manda
investigar
Bolsonaro por
vazar inquérito  
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Tempesta

PÁGINA 6

Agosto, o mês
das orações

pelas vocações

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(12/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,15 até o dia 11/ago
OURO
BM&F/grama R$ 292,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1307 Venda: 6,1313

EURO turismo 
Compra: 6,2057 Venda: 6,3857
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2007 Venda: 5,2013
DÓLAR comercial
7Compra: 5,2211 Venda: 5,2217
DÓLAR turismo
Compra: 5,2471 Venda: 5,4271

CIA HERING ON NM 37.81 +3.53 +1.29

COPEL PNB N1 6.69 +1.98 +0.13

MAGAZ LUIZA ON NM 20.91 +2.50 +0.51

PETROBRAS ON N2 29.30 +1.56 +0.45

PETROBRAS PN N2 28.67 +1.38 +0.39

QUALICORP ON NM 20.50 −15.57 −3.78

YDUQS PART ON NM 25.30 −4.89 −1.30

RAIADROGASILON NM 25.12 −3.98 −1.04

BANCO INTER UNT N2 71.80 −3.71 −2.77

FLEURY ON EJ NM 22.70 −2.99 −0.70

PETROBRAS PN N2 28.67 +1.38 +0.39

VALE ON NM 109.27 −0.72 −0.79

ITAUUNIBANCOPN ED N1 30.95 +1.11 +0.34

PETROBRAS BRON NM 27.62 −3.36 −0.96

B3 ON NM 15.05 −2.97 −0.46

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.484,97 +0,62

NASDAQ Composite 14.765,135 -0,16

Euro STOXX 50 4.205,45 +0,35

CAC 40 6.857,99 +0,55

FTSE 100 7.220,14 +0,83

DAX 15.826,09 +0,35

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,12% / 122.056,34 / -146,13 / Volume: 29.060.919.001 / Quantidade: 3.774.029
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Bovespa cai ao menor
patamar em três
meses com incertezas 
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

As incertezas fiscais e a di-
vulgação de balanços corpora-
tivos 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 pa-
tamar 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 negati-
vos, Ultrapar despencou
12,33% após reportar um re-
sultado aquém das expectati-
vas. Minerva também regis-
trou perdas de 11,27% no pre-
gão, após a companhia afir-
mar que não pretende fechar
seu capital, em resposta a ruí-
dos sobre o assunto que fize-
ram 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 sina-
lizou 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 previ-
sões de analistas.

B3 desabou 7,71% após ter
mudado para possível o prog-
nóstico para uma perda de
processos cíveis de R$ 31,5 bi-
lhões.

No exterior, Dow Jones,
S&P 500 e Nasdaq subiram
0,04%, 0,3% e 0,35%, respecti-
vamente.

Os dados americanos e o
ambiente de incertezas no ce-
nário doméstico também pe-
saram no câmbio. O dólar en-
cerrou a sessão de ontem em
alta de 0,68%, a R$ 5,256.

Sexta-feira, 13 de agosto de 2021

IBGE

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

O
volume do setor de
serviços no país avan-
çou 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 am-
pliou o distanciamento frente ao
nível pré-pandemia: está 2,4%
acima de fevereiro de 2020. Con-
forme o IBGE, o segmento tam-
bém alcançou o patamar mais
elevado desde maio de 2016.

Rodrigo Lobo, gerente da
pesquisa do instituto, relatou
que o desempenho tem sido pu-
xado por serviços ligados à área
de tecnologia e que dependem
menos do contato direto com
clientes. Durante a crise sanitá-
ria, atividades dessa natureza
ganharam força com o isola-
mento social, provocando uma
"mudança estrutural" no setor,
frisou Lobo.

No primeiro semestre de
2021, o volume de serviços acu-
mulou alta de 9,5%. Em 12 me-
ses, a elevação foi menor, de
0,4%.

Na passagem de maio para
junho, a alta de 1,7% foi acom-
panhada pelas cinco atividades
pesquisadas. Os destaques vie-
ram das expansões de serviços
de informação e comunicação
(2,5%), transportes, serviços au-
xiliares aos transportes e correio
(1,7%) e serviços prestados às fa-
mílias (8,1%).

O ramo de informação e co-
municação, estimulado pelo
isolamento social, alcançou o
ponto mais alto de sua série, ini-
ciada em janeiro de 2011. Já a
atividade de transportes, servi-
ços auxiliares aos transportes e
correio registrou o nível mais
elevado desde maio de 2015.

Os serviços prestados às fa-
mílias, mesmo com a melhora
recente, ainda estão 22,8% abai-
xo do patamar pré-pandemia. O
segmento inclui a atividade de
alojamento e alimentação, bas-
tante afetada pelas restrições
em razão da Covid-19.

"Embora todas as atividades
tenham avançado [em junho],
esse resultado se deve, princi-
palmente, a um conjunto de ser-
viços que se beneficiou da pró-
pria 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 fa-
mílias, mas a recuperação con-
sistente ainda é desafiada por
uma combinação de fatores.
Nesse sentido, desemprego em
alta, perda de renda e riscos sa-
nitários seguem como ameaças
para negócios como restauran-
tes e hotéis, sinalizou Lobo. "São
variáveis determinantes".

Lobo destacou ainda que em-
presas em alta na pandemia, in-
cluindo parte do setor tecnologia
da informação, têm caráter me-
nos intensivo em mão de obra
do que serviços prestados às fa-
mílias. Assim, os impactos da
crise tendem a gerar uma con-
centração maior de renda, com
"efeito multiplicador" menor dos
ganhos, concluiu o analista.

Na passagem de maio para
junho, os serviços profissionais,
administrativos e complemen-
tares subiram 1,4%, enquanto o
ramo de outros serviços avan-
çou 2,3%.

Com o início da pandemia,
em 2020, a prestação de serviços
foi afetada, já que reúne ativida-
des que dependem da circula-
ção 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 ju-
nho de 2020, o volume do setor
subiu 21,1%. No sexto mês do
ano passado, serviços diversos
sofriam os reflexos do baque ini-
cial do coronavírus.

Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
crescimento de 18,2% nessa ba-
se de comparação. 

A recuperação dos serviços é
considerada peça necessária pa-
ra a retomada do mercado de
trabalho. O setor é o maior em-
pregador no país. No trimestre
até maio, dado mais recente dis-
ponível, a taxa de desocupação
foi de 14,6% no Brasil. Havia 14,8
milhões de trabalhadores de-
sempregados 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 enca-
rece os custos da geração de
energia.

O IBGE também divulgou
neste mês o balanço de outros
dois indicadores setoriais: pro-
dução industrial e vendas do co-
mércio.

A produção das fábricas ficou
estagnada em junho, com varia-
ção nula (0%) frente a maio. A
indústria, diz o IBGE, ainda so-
fre 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 avan-
ço do desemprego e da inflação.

MERCADOS

Câmara
conclui
votação da
minirreforma 

A Câmara concluiu ontem
a votação do projeto que tem
sido chamado de minirrefor-
ma trabalhista, por criar no-
vas modalidades de contrata-
ções 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 de-
putados analisaram sugestões
de mudanças na proposta,
que, agora, segue para o Sena-
do. Se não for votado até 7 de
setembro, perde a validade.

Inicialmente a proposta
enviada pelo governo, em
abril, tinha 25 artigos. O obje-
tivo era prorrogar o programa
emergencial de corte de jorna-
da e de salários de trabalhado-
res 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 traba-
lhistas, defendidos pela equi-
pe do ministro Paulo Guedes
(Economia) e Onyx Lorenzo-
ni (Trabalho e Previdência), e
torna permanente o progra-
ma de corte de jornada a ser
acionado em situação de ca-
lamidade.

De forma geral, os novos
programas permitem contra-
tações com regras mais flexí-
veis. A oposição tentou desi-
dratar o texto durante a vota-
ção de destaques, mas não
conseguiu.

O relator da MP, deputado
Christino Áureo (PP-RJ), ne-
ga que a proposta seja uma
minirreforma trabalhista. In-
tegrantes do governo dizem
que o objetivo é estimular a
geração de empregos e a en-
trada de jovens no mercado
de trabalho.

CLT

Consumo das famílias
cresce 4% em junho

ABRAS

DANIEL MELLO/ABRASIL 

O consumo das famílias au-
mentou 4% no primeiro se-
mestre do ano em comparação
com o período de janeiro a ju-
nho de 2020, segundo levanta-
mento divulgado ontem pela
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras).

Em junho, no entanto, o Ín-
dice Nacional de Consumo nos
Lares Brasileiros teve queda de
0,68% na comparação com o
mesmo mês do ano passado.
Segundo o vice-presidente Ad-
ministrativo e Institucional da
Abras, Marcio Milan, o resulta-
do é o primeiro recuo nas ven-
das registrado neste ano. “Isso
mostra um ponto de atenção”,
enfatizou.

De acordo com Milan, a alta
no semestre foi puxada por fa-
tores como a prorrogação do
auxílio emergencial, o paga-
mento da segunda parcela do
13º para os aposentados e pen-
sionistas e o pagamento do se-
gundo 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 de-
ve ser possível, na avaliação de
Milan, pela melhora da situa-
ção 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 pa-
ra a expansão do consumo as
novas rodadas do auxílio emer-
gencial e de restituição do Im-
posto de Renda, acrescentou o
vice-presidente da Abras.

Milan disse ainda que as
empresas do setor de super-
mercados estão otimistas e
ampliando os investimentos.
Segundo ele, no primeiro se-
mestre do ano, os supermerca-
dos 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 bara-
tas dos produtos de preferên-
cia. “O consumidor acaba op-
tando por outras marcas para
poder exatamente olhar o seu
bolso”, disse Milan.

Há ainda a possibilidade de
substituir um produto por ou-
tro mais barato. É o caso de fa-
mílias que passam, por exem-
plo, 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.



SP lança programa
AgroSP+Seguro e dará
crédito para produtor

RURAL

FLAVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

O governo de São Paulo
anunciou ontem o lançamen-
to dos programas AgroSP+Se-
guro e Município AgroSP e a li-
beração de R$ 215 milhões pa-
ra linhas de crédito e seguro
rural, além da reativação do
corredor sanitário nas divisas
interestaduais. Também fo-
ram apresentados o projeto de
lei para regulamentação da
produção de queijo artesanal
no estado e entregues os ma-
pas 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 primei-
ra etapa do projeto. Serão ca-
minhonetes 4x4 a diesel turbo
e cabine dupla, com identida-
de visual do programa e adap-
tadas com giroflex e tecnolo-
gias como GPS e rádio comu-
nicador. A estruturação do es-
quema de segurança será de
responsabilidade das admi-
nistrações municipais.

Outro programa anuncia-
do, o Município AgroSP, visa
fomentar a implantação de
políticas públicas voltadas ao
setor do agronegócio em esfe-
ra municipal, incentivando as
prefeituras a ampliarem suas
ações sociais para melhoras as
condições das pessoas que vi-
vem na zona rural. No primei-
ro ciclo estarão aptos a partici-
par 508 municípios dos 645

existentes no estado.

CRÉDITO
Para auxiliar produtores ru-

rais prejudicados pela pande-
mia, seca e geada, o governo
estadual liberará em crédito
emergencial R$ 100 milhões,
que serão disponibilizados pe-
lo Desenvolve-SP, por meio do
Fundo de Expansão do Agro-
negócio Paulista. Outros R$ 30
milhões serão destinados ao
Seguro Rural, totalizando R$
57 milhões em 2021.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento 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 re-
centes geadas em várias re-
giões do estado. Cada produ-
tor poderá obter crédito de até
R$ 21 mil. 

Mais uma medida é a reati-
vação dos corredores sanitá-
rios 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 in-
ternacional. 

“As fronteiras serão moni-
toradas por meio da implanta-
ção de 14 barreiras fixas e 22
móveis, com veículos adapta-
dos e equipados. As ações vão
abranger as divisas dos esta-
dos do Paraná, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais e Rio de
Janeiro”, explicou o governo
estadual.

BALANÇO

BNDES lucra R$ 5,3 bi
no segundo trimestre
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O
BNDES (Banco Na-
cional de Desenvol-
vimento 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 lí-
quido positivo de R$ 2,1 bilhões.

No primeiro semestre, o ban-
co acumula lucro de R$ 15,1 bi-
lhões, com forte impacto de ope-
rações de venda de ações de Vale
e Klabin. Desconsiderando os fa-
tores 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 ati-
vos mobiliários e reduzir sua
carteira de participações em em-
presas, que chegou ao fim de ju-
nho avaliada em R$ 69,3 bilhões.

Os títulos são chamados de-
bêntures 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 contro-
le foi vendido.

Com os elevados lucros, o ban-

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 bi-
lhões, 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 sal-
do final da dívida quase metade
dos atuais R$ 99,7 bilhões. O res-
tante será pago em 2022.

O presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, disse que a
acelerada devolução dos recur-
sos não afeta a capacidade do
banco de conceder emprésti-
mos, 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 irregula-
ridades detectadas no passado",
completou a diretora de Finan-
ças 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 desem-
bolsos", afirmou.

No segundo trimestre, o
BNDES desembolsou R$ 12,6 bi-
lhões em empréstimos, quase
40% deste total para o setor de in-
fraestrutura. Por porte de empre-
sas, os pequenos e médios negó-
cios responderam por 40% do va-
lor e 96% do número de opera-
ções realizadas no período.

O valor da carteira de crédito
do banco caiu de R$ 460,1 para
R$ 438,4 bilhões. Segundo Nas-
ser, a queda reflete a venda das
debêntures participativas da Va-
le e a valorização do real, que re-
duziu o valor dos contratos de
dívida em dólar.

Como parte de uma estraté-
gia para tentar atrair investido-
res privados ao mercado de cré-
dito de longo prazo no país, o
banco coordenou no trimestre
sua primeira operação de de-
bêntures de infraestrutura. A
operação, para financiar a tér-
mica GNA-1, no Rio de Janeiro,
levantou R$ 1,8 bilhão.

O BNDES entrou com 30% do
total. "O desafio interno estraté-
gico do BNDES é passar de uma
situação em que era um mono-
polista distribuidor de subsídios
para um banco que opera a mer-
cado, mas com condições com-

petitivas", disse Montezano.
Como parte dessa estratégia

de reposicionamento, o BNDES
tem focado também em produ-
tos votados à sustentabilidade.
Nesse sentido, lançou uma linha
de crédito ESG (sigla para políti-
cas ambientais, de sustentabili-
dade e de governança), com R$
1 bilhão, que terá taxa de juros
variável de acordo com o atingi-
mento de metas.

No fim de julho, anunciou
que não financiará mais térmi-
cas que usem carvão como com-
bustível. A lista de restrições po-
de ser ampliada, com o objetivo
de descarbonizar a carteira de
empréstimos do banco.

Na área de projetos de con-
cessão 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 servi-
ços de água e esgoto no Rio de
Janeiro, o maior leilão de sanea-
mento do país.

A carteira de concessões,
PPPs (parcerias público-priva-
das) e privatizações do BNDES
conta hoje com 120 projetos, en-
tre eles a privatização da Eletro-
bras, que o governo espera con-
cluir até fevereiro de 2022.

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 se-
jam enquadradas como MEI
(microempreendedor indivi-
dual). O texto também autoriza
quem é MEI a contratar até dois
empregados.

Atualmente, os profissionais
cadastrados nessa categoria po-
dem 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 sena-
dor Marcos Rogério (DEM-RO),
as mudanças vão causar impac-
to 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 permi-
te a possibilidade de pagamento
reduzido de tributos.

Apesar da queda que pode
provocar nas receitas, o demo-
crata defendeu a proposta e dis-
se que ela vai ajudar a reduzir o
desemprego e a aquecer a eco-
nomia.

"O projeto não propõe ne-
nhum benefício exagerado ou
favorece setores específicos,
mas busca auxiliar microempre-
sários que trabalham por conta
própria, muitos dos quais en-
frentam momentos econômicos
difíceis em razão da pandemia,
e incentivar o desenvolvimento
de novos empreendimentos",
argumentou.

De acordo com dados do go-
verno, a quantidade de MEIs
cresceu 8,4% em 2020. Especia-
listas acreditam que esse au-
mento 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 in-
terpreta que a expansão dos mi-
croempreendedores decorre de
fatores como uma busca por
medidas emergenciais do gover-
no (como as de crédito a empre-
sas) e a demanda observada a
partir da mudança de compor-
tamento de consumo da popu-
lação.

O líder do PT, senador Paulo
Rocha (PA), apresentou uma
emenda para tentar impedir a
ampliação do número de em-
pregados permitidos por MEI.
Para Rocha, a possibilidade po-
derá prejudicar a legislação tra-
balhista.

"Infelizmente, apesar da pu-
jança que o MEI representa,
suas ferramentas estão sendo
utilizadas para driblar a nossa
deteriorada legislação trabalhis-
ta. Um bom exemplo disso é a
política das empresas de aplica-

tivos de delivery e transportes,
que estimulam seus funcioná-
rios a se tornarem MEIs, como
forma de se livrar das suas obri-
gações trabalhistas e previden-
ciárias", afirmou.

A sugestão não foi acatada
pelo relator. "O empregado con-
tratado por um MEI possui os
mesmos direitos dos emprega-
dos de outros tipos de empresa,
incluindo por exemplo os direi-
tos 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 se-
nador Izalci Lucas (PSDB-DF).
Izalci propôs que os corretores
de imóveis pudessem se cadas-
trar como MEIs. Rogério negou
a inclusão e argumentou que re-
presentação comercial e demais
atividades de intermediação de
negócios não podem se enqua-
drar nessa categoria.

RECEITA

Santos para vacinação
por falta de doses

COVID-19

ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

A Prefeitura de Santos (72
km de SP) anunciou a suspen-
são ontem da vacinação contra
a Covid-19 de pessoas com
mais de 18 anos de idade, além
da segunda dose de quem to-
maria o reforço da Coronavac,
entre quarta-feira passada e
ontem.

Faltam 28.210 mil doses pa-
ra a retomada da vacinação
destes públicos, segundo afir-
mou 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 do-
ses à Baixada Santista, das
quais 5,6 mil são para Santos,
número ainda insuficiente, co-
brindo quase 20% da demanda
necessária informada pela pre-
feitura.

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 segun-
da dose da Coronavac na quar-
ta-feira, e para o público de 30
a 34 anos, que deveria comple-
tar o ciclo vacinal nesta quinta.
Faltam para esses grupos, ain-
da de acordo com o secretário
da Saúde de Santos, 19.210 do-
ses de vacina.

Com relação à faixa etária
de 18 a 24 anos, a prefeitura do
litoral acrescentou ter recebi-
do 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 esta-
dual deve ocorrer até a próxi-
ma segunda-feira passada, fal-
tam cerca de 9.000 vacinas.

O titular da pasta da Saúde
da cidade litorânea acrescen-
tou ter conversado com o se-
cretário estadual da Saúde,
Jean Gorinchteyn, que teria
afirmado, na quarta-feira, so-
bre o recebimento de um novo

lote da Coronavac.
Segundo a gestão João Do-

ria, chegaram cerca de 2 mi-
lhões 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 on-
tem (quarta) que recebeu a
Coronavac, e que também já
pediu para distribuir", afirmou
Catapreta, acrescentando ser a
terceira vez que a cidade do li-
toral fica sem doses de vacinas
contra o coronavírus.

Para esta quinta, está man-
tida em Santos a vacinação de
reforço, com doses da Ox-
ford/AstraZeneca, em várias
faixas etárias. Ao todo, 33 pos-
tos e 22 policlínicas aplicam a
vacina, das 8h às 16h.

Todos devem apresentar a
carteira de vacinação, docu-
mento com foto, CPF e com-
provante 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 cida-
de. Até o momento, 49.941 ca-
sos testaram positivo para o ví-
rus. A taxa geral de ocupação
de leitos para pessoas com co-
ronavírus está em 30% e, dos
leitos de UTI (Unidade de Tra-
tamento Intensivo), em 34%.

O governo estadual, gestão
João Doria (PSDB), afirmou
que vai enviar, nesta sexta-
feira, 27,2 mil doses de vaci-
nas contra a Covid-19 à Bai-
xada Santista, das quais 5,6
mil destinadas para a cidade
de Santos.

"Além disso, nesta semana
o município já recebeu um to-
tal 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, consideran-
do que a  cidade recebeu
498,3 mil  doses,  das quais
aplicou 471,1 mil.

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 pre-
juízo de R$ 64,5 milhões apre-
sentado 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 ob-
servado 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 ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização) do segundo tri-
mestre de 2021 somou R$ 465,1

milhões, alta de 223,6% sobre
igual período do ano passado. O
Ebitda deste ano é 22,4% supe-
rior 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 "modera-
damente otimista" com a eco-
nomia nos próximos meses,
por conta do avanço da vacina-
ção.  "Mas o momento exige
cuidado e atenção da socieda-
de, por conta de reformas es-
truturais importantes que es-
tão em curso, a tributária e a
política", afirmou.

O resultado financeiro da va-
rejista entre abril e junho deste
ano ficou positivo em R$ 229,7
milhões, alta de 142,9% na com-

paração anual, mas 11,5% infe-
rior ao de dois anos atrás (R$
256 milhões).

A receita líquida da compa-
nhia 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 ju-
nho, um aumento de 60,1% so-
bre igual período do ano passa-
do. 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 mar-
ketplace (que envolve as vendas
de terceiros no site da compa-
nhia), 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 "mes-
mas lojas" mais do que dobra-
ram na comparação entre os tri-
mestres deste ano e de 2020: al-
ta de 102,2%

A empresa promoveu em ju-
lho 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 empre-
sa protagonizou movimenta-
ções de mercado importantes,
como a entrada no estado do
Rio de Janeiro e a maior aquisi-
ção da sua história, a KaBum!.

SEGUNDO TRIMESTRE
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Barros culpa CPI 
por atraso de vacinas
e senadores reagem

COVID-19

RENATO MACHADO E 
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS

Em uma sessão tumultua-
da 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 com-
pra de vacinas, dando início a
uma discussão que terminou
no encerramento antecipado
de seu depoimento.

O presidente da CPI, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM), afir-
mou que Barros será chamado
para prestar novo depoimento
à comissão. A próxima partici-
pação do deputado, no entan-
to, será na condição de convo-
cado e não mais como convi-
dado –quando a presença não
é obrigatória.

"A diferença é que os convi-
dados são as pessoas que a
gente respeita. Convocados
são aqueles que perderam o
respeito", disse Aziz, de ma-
neira exaltada, após a sessão.

A discussão foi apenas mais
uma em uma sessão marcada
por debates acalorados. Ao con-
trário de depoentes anteriores,
Barros ingressou com pedido
no STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) para ser ouvido pelo cole-
giado. Dizia querer encerrar a
"narrativa" que o ligava a irregu-
laridades no processo de com-
pra da vacina indiana Covaxin.

O grupo majoritário que co-
manda a CPI resistia a agendar
o depoimento. Oficialmente,
os senadores afirmavam que

não era o momento adequado
para ouvi-lo. Queriam mais
evidências para então evitar
que o deputado usasse a co-
missão como palanque.

Em depoimento à CPI, o de-
putado Luis Miranda (DEM-
DF) afirmou que levou as sus-
peitas de irregularidades a Bol-
sonaro 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 Ministé-
rio Público Federal. Ele rela-
tou ter recebido "pressão atí-
pica" para liberar a importa-
ção da vacina indiana.

O contrato acabou cancela-
do definitivamente após o sur-
gimento de outros indícios de
irregularidades. Bolsonaro ja-
mais 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 Exe-
cutivo não afirmou e sim
questionou a participação de-
le 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 Pre-
cisa, que intermediou o con-
trato de compra da Covaxin
com o Ministério da Saúde.

APERTA O CERCO

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

O
ministro Alexandre de
Moraes acolheu a no-
tícia-crime do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) e de-
cidiu investigar o presidente Jair
Bolsonaro por suposto vazamen-
to de dados sigilosos de inquérito
da Polícia Federal sobre invasão
hacker à corte eleitoral em 2018.

Assim, o magistrado determi-
nou 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 co-
mo investigado devido à trans-
missão de uma live em que pro-
metia comprovar as fraudes nas
urnas eletrônicas, mas, ao final,
apresentou apenas um compila-
do de notícias fraudulentas já
desmentidas pelo TSE.

Ontem, a decisão do ministro
foi uma resposta à notícia-crime
assinada por todos os sete mi-
nistros do TSE e enviada na últi-
ma segunda-feira ao STF.

Os integrantes da corte solici-

taram a apuração contra o chefe
do Executivo e contra o deputa-
do 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 in-
quérito da PF seria uma das pro-
vas de que as urnas são fraudá-
veis. 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 procura-
dor-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 acusa-
ções que faz ao sistema eleitoral,
mas tem insistido que o pleito
vencido por ele foi fraudado.

Câmara aprova projeto que
cria federação partidária

A Câmara aprovou ontem um
projeto que permite a partidos
políticos se organizarem em fe-
deração por ao menos quatro
anos, o que representa uma so-
brevida a legendas pequenas,
que corriam o risco de serem ex-
tintas 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 ve-
to do presidente Jair Bolsonaro.

A cláusula de barreira (ou

cláusula de desempenho), que
entrou em vigor em 2018, retira
dos partidos com baixíssima vo-
tação mecanismos essenciais à
sua sobrevivência, como os re-
cursos do fundo partidário, aces-
so a propaganda gratuita na TV e
a estruturas nos Legislativos.

Em 2018, 14 partidos não con-
seguiram atingir a cláusula, que
vai crescer em 2022. Alguns só
mantiveram seus recursos por-
que incorporaram outras legen-
das, como foi o caso do PC doB,
que se fundiu ao antigo PPL.

Naquele ano, os partidos te-
riam que obter ao menos 1,5%
dos votos válidos para a Câmara
dos Deputados, entre outras re-
gras, 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 me-
nos um terço dos estados -há
ainda regras envolvendo uma
exigência de número de depu-
tados eleitos.

SOBREVIDA

TSE lança pacote para
ampliar transparência 

URNAS ELETRÔNICAS

Dois dias após a Câmara dos
Deputados derrotar a proposta
do voto impresso, o presidente
do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), Luís Roberto Barroso,
anunciou uma série de medi-
das para ampliar a transparên-
cia da urna eletrônica.

Em reação aos ataques do
presidente Jair Bolsonaro ao
sistema de votação, o tribunal
decidiu criar uma comissão
externa de transparência com-
posta por universidades, enti-
dades da sociedade civil e di-
versos órgãos públicos, entre
eles as Forças Armadas e a Po-
lícia Federal.

Barroso afirmou que, em-
bora o tema tenha ficado "para
trás", é importante esclarecer

as pessoas de "boa-fé" que
consideram que o modelo bra-
sileiro poderia ser mais seguro.

"Nós estamos tomando no-
vas 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 comis-
são,  o presidente da corte
eleitoral também anunciou a
ampliação do prazo de seis
meses para um ano da aber-
tura do código-fonte, progra-
ma que é inserido na urna pa-
ra permitir a votação e a tota-
lização dos votos.

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 Ar-
madas como "poder moderador"
e disse ter certeza do apoio dos
militares às "decisões do presi-
dente para o bem da nação".

As falas de ontem ocorrem
num momento de crise com o Ju-
diciário e em meio a críticas con-
tra o presidente por tentativa de
politizar as Forças Armadas.

"Nas mãos das Forças Arma-
das, o poder moderador. Nas
mãos das Forças Armadas a cer-
teza da garantia da nossa liber-

dade, da nossa democracia, e o
apoio total às decisões do presi-
dente para o bem da nação",
disse, em cerimônia de cumpri-
mento a oficiais promovidos.

O ato ocorreu no Palácio do
Planalto. Também estiveram
presentes o ministro da Defesa,
Walter Braga Netto, e os coman-
dantes do Exército, Paulo Sér-
gio, da Marinha, Almir Garnier,
e da Aeronáutica, Carlos de Al-
meida Baptista.

As novas declarações de Bolso-
naro 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 re-
jeitada pela Câmara.

Também na terça, o manda-
tário acompanhou, do alto da
rampa do Palácio do Planalto,
um desfile de blindados visto
como uma tentativa de intimi-
dação contra o Parlamento.

Em seu breve discurso, Bol-
sonaro declarou ainda que os
militares têm compromisso de
agir contra "ameaças externas e
internas", sem detalhar sobre o
que se referia.

"Obrigada por existirem (For-
ças Armadas), pela tradição e

pelo compromisso de dar vida
pela pátria, se preciso for. Quer
sejam ameaças externas ou in-
ternas. 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 supos-
to papel decisório das Forças Ar-
madas. Em janeiro, em meio ao
debate sobre início da vacina-
ção contra a Covid-19 e ações de
isolamento social, o presidente
disse em tom de ameaça que
"quem decide se um povo vai vi-
ver na democracia ou na ditadu-
ra são as suas Forças Armadas".

SOB CONTROLE

País
Sexta-feira, 13 de agosto de 20214

O projeto fez parte de um
acordo para votar a PEC da re-
forma 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 -proces-
so mais demorado e difícil. Eles
teriam que ficar unidos durante
toda a legislatura, ou seja, no mí-
nimo quatro anos.

Se um ou mais partidos se
desligarem, a federação conti-
nuaria funcionando até a eleição
seguinte, desde que tenha dois
ou mais partidos.

A medida vai na contramão
das regras da cláusula de desem-
penho e do fim das coligações,
que pretendem enxugar o qua-
dro partidário brasileiro.
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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 imunizan-
te da AstraZeneca, após decisão
de limitar o uso em pessoas me-
nores de 40 anos, disseram cien-
tistas britânicos na quarta-feira.  

A trombocitopenia trombóti-
ca, induzida por vacina (VITT), é
uma combinação de coágulos
sanguíneos e baixos níveis de pla-
quetas 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 efei-
to colateral em pessoas mais jo-
vens levou muitos países a colo-
carem restrições de idade para a
vacina.

Cerca de 85% das pessoas que
sofreram coágulos sanguíneos ra-
ros após a vacinação com Astra-

REINO UNIDO

Rio retoma
vacinação de
jovens contra
Covid-19
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

O município do Rio de Ja-
neiro recebeu ontem 150 mil
doses de vacinas contra a Co-
vid-19 e, com isso, poderá re-
tomar o calendário de imuni-
zação por idade. A aplicação
da primeira dose estava sus-
pensa desde terça-feira pas-
sada, 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 tar-
de. Também está garantida a
repescagem para pessoas a
partir de 45 anos, gestantes,
puérperas, lactantes e pes-
soas com deficiência acima
de 18 anos. Está assegurada
ainda a segunda dose, con-
forme data marcada no car-
tão de vacinação.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) ainda não di-
vulgou o calendário para a
próxima semana e informou
que depende de receber no-
vas remessas.

“Com o recebimento de
mais 150 mil doses de vacinas
contra a Covid-19 nesta quin-
ta-feira, a Secretaria Munici-
pal de Saúde retomará ama-
nhã e sábado a vacinação, res-
pectivamente, de pessoas de
24 e de 23 anos. Para a conti-
nuidade do calendário na se-
mana que vem, a SMS-Rio de-
pende do envio de novas re-
messas 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, As-
traZeneca ou Pfizer, ou a dose
única da Jansen, 38,4% da po-
pulação adulta da cidade. A
primeira dose foi aplicada em
84% da população-alvo.

PRIMEIRA DOSE

Niterói aplica
Pfizer como 2a

dose para
AstraZeneca

A prefeitura de Niterói, na
região metropolitana do Rio,
permite, desde ontem, a apli-
cação da segunda dose da va-
cinação, com o imunizante
da Pfizer, em pessoas que ti-
veram efeitos adversos de-
pois de receberem a primeira
dose da AstraZeneca.  

A medida já vinha sendo
aplicada em gestantes e
puérperas, por orientação do
Ministério da Saúde, mas Ni-
terói 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 con-
sentimento, que está dispo-
nível no site da prefeitura de
Niterói. Também será neces-
sário respeitar o intervalo
normal entre as doses.

REAÇÃO

Talibã expõe fracasso
dos EUA em fortalecer
militares do Afeganistão
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
desmoronamento do
governo afegão sob
ataque do Talibã, que

ontem conquistou mais duas ci-
dades estratégica no país, expõe
o fracasso do plano americano
de aumentar a musculatura mi-
litar dos aliados em Cabul.

A atual ofensiva, iniciada no
domingo retrasado, viu 11 capi-
tais provinciais caírem para o Ta-
libã desde a sexta-feira passada.

As duas tomadas ontem são vi-
tais. Herat é a terceira maior cida-
de 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 hos-
til à base étnica do Talibã, pratica-
mente dominado, é a vez do sul-
sudoeste -base do grupo funda-
mentalista, 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. Kanda-
har, segundo relatos, está prestes
a cair. A reportagem ouviu no Mi-
nistério das Relações Exteriores
que estão morrendo de 300 a 400
soldados todos os dias.

O avanço do grupo fundamen-
talista islâmico, que governou
90% do país de 1996 até ser expul-
so pela invasão dos EUA em 2001,
tem causado surpresa no Ociden-
te por sua velocidade.

Não deveria. Um minucioso
trabalho de Jonathan Schroden,
diretor do Centro de Estabilidade
e Desenvolvimento da CNA Cor-
poration, um "think tank" de Ar-
lington (Virgínia, EUA), alertava
em janeiro que a prevista retira-
da 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 ras-
gar o acordo de paz com os ameri-
canos. Analistas ainda apostavam
na resistência das Forças de Defe-
sa Nacional e Segurança Afegãs,
pomposo nome para Exército,
Força Aérea, paramilitares e poli-
ciais do país.

Ela foi forjada, treinada e equi-
pada 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 Ar-
madas unificadas, algo inexisten-
te num país que passara por dez
anos de invasão soviética (1979-
89), guerra civil e o regime tale-
ban. No papel, foi um sucesso,
ainda que caro: em 2020 os EUA

aplicaram US$ 3,3 bilhões na
área, ante um orçamento total es-
timado em US$ 5 bilhões.

Em seu trabalho, Schroden lis-
ta seis áreas e compara o poderio
de Cabul com o do Talibã.

Sem as forças americanas pre-
sentes, diz, "seria sábio para os
EUA e para o governo afegão bus-
car vigorosamente negociações
enquanto ainda há forças ameri-
canas no país, evitando tentar o
Talibã a explorar a vantagem mili-
tar que terá na ausência delas".

O governo central só tem van-
tagem em duas áreas. Uma, leve
na avaliação do autor, é no tama-
nho 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 nu-
ma sociedade tribal afeita a leal-
dades 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 gru-
po ganha de lavada do governo na
coesão e motivação de suas tro-
pas. Também leva vantagem forte
no financiamento, pois os valores
entre US$ 300 milhões e US$ 1,5
bilhão anuais são mais que sufi-
cientes para sustentar seus arma-
mentos leves.

O dinheiro vem de apoiadores
externos, como os serviços secre-
tos do Paquistão, do comércio do
ópio e de crimes diversos. Supor-
te estrangeiro, aliás, é um ponto
de empate entre talibãs e gover-
nistas.

Já a vantagem forte de Cabul
está no equipamento. Enquanto o
Taleban usa armas leves e itens
como peças de artilharia e veícu-
los tomados do inimigo, o gover-
no conta com muito material mo-
derno e, principalmente, com
uma Força Aérea antes inaudita.

A estrela desta Aeronáutica é
brasileira: os aviões de ataque le-
ve A-29 Super Tucano, da Em-
braer, feitos sob licença nos EUA.
A Força Aérea americana com-
prou 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 pi-
lotos e 70 técnicos para o A-29 fo-
ram formados nos EUA.

As ações das forças afegãs no
ar chegaram a equivaler a um ter-

ço do total dos bombardeios con-
tra alvos talibãs há dois anos. Ago-
ra, sem a presença de aviões ame-
ricanos no país, isso mudou.

Os EUA têm feito ataques pon-
tuais contra a ofensiva talibã,
usando drones MQ-9, caças-
bombardeiros F-15, bombardei-
ros 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 técni-
cos que apoiavam as frotas de
aviões e helicópteros novos dos
afegãos deixou o país num apa-
gão logístico.

Segundo relatório do Parla-
mento 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 pou-
cas centenas estão no país.

Há relatos abundantes de me-
cânicos de helicópteros sendo
orientados por subcontratados do
governo americano por Zoom, e
as bombas guiadas por laser usa-
das pelos Super Tucano simples-
mente 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 principalmen-
te 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. En-
quanto Cabul enfocou a proteção
de cidades principais, o grupo
ocupou as diversas vilas e passos
de montanha em torno delas, es-
perando 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 rapi-
damente.

CABUL

INVERNO: Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Chuva a qualquer hora.
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Agosto, o mês
das orações

pelas vocações

T odos os anos, sempre em agosto, a Igreja Católi-
ca no Brasil celebra o Mês Vocacional. Neste
ano, o tema proposto para o mês de agosto, pela

Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Orde-
nados 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. Cele-
bramos vocações: pastores, matrimônio, religiosos e lei-
gos. Todos nós nos unimos à Igreja – Mãe e Mestra – para
aprender e orar pela vocação juntos. Especialmente,
neste mês, começamos a perceber nossas responsabili-
dades como cristãos, porque não podemos esquecer to-
da 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 po-
demos viver uma vida qualquer.

No primeiro domingo de agosto, as comunidades cele-
bram a vocação aos ministérios ordenados, em especial, a
sacerdotal. O sacerdote age em nome de Cristo e é seu re-
presentante na comunidade. O presbítero tem a respon-
sabilidade de ser o pastor e pai espiritual de todas as pes-
soas pelas quais é responsável. Por meio da caridade pas-
toral, ele deve procurar tornar-se símbolo de unidade e
contribuir para a construção e o crescimento da comuni-
dade, para que se torne mais ativa e verdadeira na evange-
lização. 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, tam-
bém 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 matri-
monial. 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 de-
pois 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 transfe-
rida) celebramos o dia da Assunção de Maria aos céus, so-
lenidade que aqui no Brasil é transferida para o domingo
seguinte. Homens e mulheres que consagraram suas vi-
das 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 edu-
cação 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 estabe-
lecida 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 reli-
giosos. 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 Evange-
lho 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 re-
conhecer o chamado de Deus para participar ativamente
na Igreja e no Reino e contribuir para a jornada da comuni-
dade e o crescimento da pátria. Acolher esta vocação é de-
dicar-se ao Evangelho e aproximar-se de Cristo na missão
de salvação e redenção de Cristo. Neste dia, saudamos to-
dos os fiéis que se dedicam ao trabalho missionário entre
família e trabalho. Os leigos trabalham com os padres, diá-
conos, sob a supervisão do Bispo Diocesano na educação
cristã, liturgia, ministério da música, caridade e vários mi-
nistérios estabelecidos para a vivência sacramental. Por
sua vocação e missão, os cristãos são grandes promotores
da fé na comunidade, preparando crianças, jovens e adul-
tos 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 es-
pecial 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 paró-
quias para introduzir os catecúmenos nos mistérios de
nossa fé. Agora que estão contemplados como um minis-
tério na igreja reconhecendo assim a importante missão
que exercem queremos pedir pelos nossos catequistas pa-
ra 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 reli-
giosa 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 vi-
da eterna. Que Deus nos ajude, no nosso próprio estado
e na nossa vocação, a anunciar o Cristo que nos salva e
nos envia!

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 dis-
seram que o estudo reforçou o en-
tendimento 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 espe-
cialmente perigoso se resultasse
em sangramento no cérebro.

Acrescentou que um pico ini-
cial de casos do efeito colateral di-
minuiu com o impacto da decisão
do Reino Unido de oferecer vaci-
nas 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 re-
pórteres.
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