
SEGUNDO TRIMESTRE

Castro lança
pacote com
investimento
de R$ 17 bi 

OBRAS

O governo do estado do Rio
de Janeiro lançou, nesta sexta-
feira, um pacote que prevê in-
vestimento de R$ 17 bilhões em
três anos. O plano, batizado co-
mo Pacto RJ, mira na realização
de obras em áreas como infra-
estrutura, desenvolvimento so-
cial e meio ambiente. O gover-
nador Cláudio Castro (PL), que
deve ser candidato à reeleição
em 2022, apresentou o progra-
ma durante a manhã. Parte dos
recursos vem do leilão da Cedae
(Companhia Estadual de Águas
e Esgotos do Rio de Janeiro),
ocorrido em abril, e outra do or-
çamento estadual. "Para garan-
tir a transparência no uso dos
R$ 17 bilhões -sendo cerca de
R$ 10 bilhões arrecadados no
leilão do saneamento-, o gover-
no do estado vai criar um comi-
tê para acompanhar a imple-
mentação dos projetos, com a
participação da sociedade ci-
vil", disse o governo, em nota. O
pacote é formado por cerca de
50 projetos. Segundo o governo,
os 92 municípios do estado se-
rão contemplados. A área de in-
fraestrutura é aquela com maior
peso no programa. Estão previs-
tos 11 projetos nesse setor, que
somam R$ 7,4 bilhões. Entre as
obras listadas, está uma linha
de metrô de superfície de 23
quilômetros na Baixada Flumi-
nense. PÁGINA 3

Embraer registra primeiro 
lucro líquido desde 2018

A Embraer apresentou lucro líquido ajustado de R$ 212,8 milhões no
segundo trimestre deste ano. Foi o primeiro lucro líquido ajustado da
companhia em um trimestre desde o primeiro trimestre de 2018. Os da-
dos foram divulgados onten pela companhia. O resultado vem depois
de um prejuízo ajustado de R$ 1,32 bilhão no ano passado. Lucro líqui-

do ajustado é a quantia correspondente ao lucro líquido do exercício
menos os valores destinados às reservas legal e de contingência (para
imprevistos) do ano seguinte. A receita líquida da empresa atingiu R$
5,9 bilhões no segundo trimestre de 2021, o que representou aumento
de 107% em relação ao mesmo período do ano passado. PÁGINA 2

IBC-BR

A economia cresceu 1,14% em junho, de acor-
do com o indicador IBC-Br do BC (Banco Cen-
tral), que mede o desempenho da atividade eco-
nômica, divulgado nesta sexta-feira. No ano, o
índice acumula alta de 7,01%. O número superou
as expectativas do mercado. Economistas con-
sultados pela Reuters esperavam crescimento de
0,4%. PÁGINA 2

FOLHAPRESS

Atividade
econômica cresce
1,14% em junho

A ex-deputada Flordelis (foto) foi presa no
início da noite desta sexta-feira em sua casa.  A
Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido feito
pelo Ministério Público do estado e decretou
nesta sexta-feira a prisão preventiva. Ela é acu-
sada de ser a mandante do assassinato do mari-
do, o pastor Anderson do Carmo, em junho de
2019, em Niterói (RJ). PÁGINA 6

Sem foro, Flordelis
é presa pela 
morte do marido

SEM MANDATO

Preso na manhã desta sexta-feira, o ex-deputado Roberto Jefferson
(foto) cumpre cadeia no presídio de Bangu 8, no Complexo de Geri-
cinó, na zona oeste do Rio. Com capacidade para 350 presidiários e
62 ocupantes, a cadeia tem vaga disponível em celas individuais. Se-
gundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, Jefferson
tem que cumprir isolamento de 15 dias, em cela individual. Depois,

poderá optar entre a individual e a coletiva, apelidada de Maracanã.
O ex-governador Sérgio Cabral Filho e o ex-vereador Jairo Souza San-
tos Júnior, o "doutor Jairinho", serão seus vizinhos nessa unidade,
destinada a presos com nível de escolaridade superior ou investiga-
dos na Operação Lava Jato. Condenado a 392 anos de prisão, Cabral
está preso desde novembro de 2016. PÁGINA 4

BANGU 8

Jefferson tem Dr. Jairinho e
Cabral como vizinhos de cela
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Economia

Bolsa reflete incerteza
e acumula perda 
de 1,32% na semana

As incertezas em relação
ao ambiente fiscal doméstico
e os dias recheados de balan-
ços corporativos trouxeram
uma semana de alta volatili-
dade para a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa).  O
Ibovespa (Índice Bovespa),
acumulou perda de 1,32% no
período.

Nesta sexta-feira a Bolsa fe-
chou em alta de 0,41%, aos
121.193 pontos.

A safra de balanços trouxe
resultados de nomes como
BTG Pactual, B3, Copel, JBS,
Ultrapar, Americanas e Maga-
zine Luiza, com várias ações
reagindo com oscilações rele-
vantes aos números do segun-
do trimestre e perspectivas pa-
ra os próximos.

Os mercados internacio-
nais também tiveram um dia

positivo nesta sexta-feira. Os
índices Dow Jones e S&P 500
tiveram novas máximas recor-
des e engataram a segunda se-
mana consecutiva de altas.

Ao final do pregão, Dow Jo-
nes, S&P 500 e Nasdaq regis-
trara avanços de 0,04%, 0,16%
e 0,04%, respectivamente.

No câmbio apesar da queda
de 0,19% no dólar nesta sexta,
cotado em R$ 5,246, a moeda
americana conseguiu termi-
nar a semana com alta acumu-
lada de 0,23%, também refle-
tindo todo o cenário domésti-
co de incerteza no âmbito fis-
cal e político.

Lá fora, o índice do dólar -
que mede o desempenho da
moeda frente a uma cesta de ri-
vais- cedia 0,5%, a maior queda
em três meses. Em 2021, o dólar
sobe 1,05%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 14, 15 e 16 de agosto de 2021

MERCADOS

Secretário de Guedes diz que precatório
fora do teto merece ser discutido
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

O secretário especial do Te-
souro e Orçamento do Ministé-
rio da Economia, Bruno Fun-
chal, afirmou nesta sexta-feira
que retirar precatórios do teto
de gastos em vez de parcelar es-
ses débitos é uma ideia que me-
rece ser discutida.

Em videoconferência, o secre-
tário citou críticas feitas à propos-
ta do governo para parcelar pre-
catórios (débitos do governo re-
conhecidos pela Justiça) e afir-
mou que não há alternativa boa
para solucionar o problema da
explosão dessa conta.

O secretário não defendeu ex-
plicitamente a retirada desses
gastos da contabilização do teto,
regra que limita o crescimento
das despesas do governo à varia-
ção da inflação. No entanto, ele

amenizou o tom em relação a de-
clarações feitas nesta semana,
quando se posicionou contra a re-
tirada desse gasto da regra fiscal.

"Esse é um ponto que merece
ser discutido", disse. "O envio (da
proposta) foi importante para
abrir a discussão e vir ideias. A
gente não está dizendo que a nos-
sa ideia é a melhor".

Diante da previsão de cresci-
mento dos gastos com precató-
rios de R$ 54 bilhões neste ano pa-
ra R$ 89 bilhões em 2022, o gover-
no apresentou nesta semana uma
PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) para parcelar parte
desses débitos em dez anos e eco-
nomizar R$ 33,5 bilhões em 2022.

Funchal afirmou que a suges-
tão de deixar os precatórios fora
do teto "acaba surgindo natural-
mente" em conversas com parla-
mentares e agentes do mercado.

Na alternativa apresentada,
seria permitido fazer esses gastos
sem impacto à regra, mas o teto
seria rebaixado em valor equiva-
lente à conta dos precatórios ob-
servada em 2017, quando a nor-
ma fiscal começou a valer. Como
o gasto com precatórios teve for-
te alta nesse período, ainda so-
braria uma margem para novos
gastos, mesmo com o rebaixa-
mento do teto.

"A proposta que a gente man-
dou endereça esse problema (dos
precatórios) sem abrir esse espa-
ço adicional. Tenho ouvido mui-
tas críticas ao parcelamento. Nes-
sa alternativa [de retirar do teto],
não tem parcelamento", afirmou.

De acordo com Funchal, o go-
verno também tem ouvido críti-
cas em relação ao fundo criado
pela proposta. Ele seria alimenta-
do com recursos de ativos da

União, como das privatizações, e
poderia fazer despesas fora do te-
to para bancar precatórios que fo-
rem parcelados.

"O fundo tem uma lógica muito
boa, te incentiva a usar melhor os
ativos, a gente teria um mecanis-
mo para fazer uma melhor gestão
desses ativos e pagaria uma parte
do passivo. Porém, você tem uma
percepção grande de que esse
fundo traz riscos fiscais. Então são
esses pontos que a gente precisa
discutir e ver qual a melhor solu-
ção para a sociedade", disse.

As declarações de Funchal de-
monstram maior abertura para
possíveis mudanças no texto que,
segundo ele, poderão ser feitas
pelo Congresso.

Na terça-feira, quando apre-
sentou a proposta, o secretário se
posicionou contra a retirada dos
precatórios da regra fiscal.

CALOTE

Credibilidade fiscal
permite juros menores,
diz Campos Neto 

BC

LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos Ne-
to, disse nesta sexta-feira que o
crescimento da inflação no
país foi influenciado, entre ou-
tros fatores, pela desvaloriza-
ção do real e também pelo au-
mento no preço das commodi-
ties (produtos básicos com co-
tação internacional).  

De acordo com Campos Ne-
to, esse movimento inflacioná-
rio começou em 2020 e ainda
repercute neste ano. O presi-
dente do BC citou, além desses
fatores, a crise hídrica no país,
com aumento no preço das
bandeiras tarifárias, além de
efeitos climáticos.

O mercado financeiro au-
mentou a projeção para o Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) deste
ano de 6,79% para 6,88%. A
previsão para 2021 está acima
da meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. 

A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional (CMN),
é de 3,75% para este ano, com in-
tervalo de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior é
de 2,25% e o superior de 5,25%.

Ao avaliar a alta no preço
das commodities, o presidente
do BC disse que durante a pan-
demia de Covid-19 houve um
aumento natural, uma vez que
as pessoas ficaram mais tempo
em casa e passaram a consumir
mais bens dos que serviços, ge-
rando uma alta no preço de pro-
dutos e uma diminuição no va-
lor dos serviços.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Segundo Campos Neto,

com a retomada da atividade
econômica, há uma tendência
de que esse balanço se equali-
ze. Porém, ele disse que outros
fatores podem interferir na in-
flação e citou o auxílio emer-
gencial como um deles.

De acordo o presidente do
BC, o auxílio trouxe um “cho-
que de demanda” que se trans-
formou em consumo e impac-
tou a inflação de curto prazo, o
que influiu na decisão do BC

de elevar a taxa básica de juros,
a Selic, definida atualmente
em 5,25% ao ano.

“Esse movimento de curto
prazo teve algum alastramento
(na inflação). Então, entende-
mos que era necessário um
movimento de ajuste para que
essa inflação não contamine o
ambiente inflacionário e não
desancore as expectativas”,
disse ao participar do 4º En-
contro Folha Business, trans-
mitido pela internet.

EQUILÍBRIO FISCAL
Ao falar sobre a situação

econômica do país, o presi-
dente do BC disse que alguns
setores como o de serviços es-
tão se recuperando dos impac-
tos da pandemia. Mas acres-
centou que é impossível para
qualquer BC do mundo fazer o
trabalho de segurar expectati-
vas de inflação sem que o qua-
dro fiscal esteja sob controle.

Campos Neto disse que o
mercado projeta um cresci-
mento da economia de 5,3%,
neste ano, e que os números da
dívida bruta do país ficaram em
cerca de 80% do Produto Inter-
no Bruto (PIB – soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país), quase no mesmo pa-
tamar antes da pandemia e
abaixo da previsão de 100% fei-
ta por alguns analistas.

Entretanto, ele avalia que há
“ruídos” no mercado financeiro
sobre o controle das contas pú-
blicas, o que tem levado a corre-
ção de preços de ativos, como
dólar e ações.

Ele citou o debate sobre o
pagamento dos precatórios, o
desenho do novo Bolsa Famí-
lia e o incentivo financeiro a
setores específicos da econo-
mia. “Esses temas geraram um
ruído onde o mundo financei-
ro, os agentes econômicos pas-
saram a ter uma percepção ou,
pelo menos, um risco de que o
fiscal não está melhorando
tanto e os preços corrigiram
em relação a isso”, disse.

Segundo Campos Neto, o
país tem que passar uma mensa-
gem de credibilidade fiscal para
que o BC possa atuar com um ní-
vel de juros mais baixo. 

Regime de partilha rende 23% mais petróleo à União 
PRIMEIRO SEMESTRE

VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

O total de barris de petróleo a
que a União teve direito nos con-
tratos sob o regime de partilha au-
mentou 23% no primeiro semes-
tre, na comparação com o mesmo
período do ano passado. Os da-
dos foram divulgados nesta sexta-
feira no Boletim Mensal dos Con-
tratos de Partilha de Produção,
pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), em-

presa estatal gestora dos contra-
tos.    De janeiro a junho, a parcela
da União somou 2 milhões de
barris de petróleo. A maior contri-
buição foi do campo Entorno de
Sapinhoá, com 1,1 milhão de bar-
ris, enquanto a Área de Desenvol-
vimento de Mero produziu 945
mil barris para a União. 

O terceiro campo em produ-
ção é Tartaruga Verde Sudoeste,
que adicionou apenas 2 mil barris

ao total.  A União já recebeu 9,7
milhões de barris de petróleo des-
de que a produção nos campos
em regime de partilha começou,
em 2017. O Brasil tem 17 contra-
tos em vigor no regime de parti-
lha, dos quais Sapinhoá, Mero e
Tartaruga são os que já iniciaram
a produção. Os contratos também
renderam à União 28,5 milhões
de metros cúbicos de gás natural
nos primeiros seis meses de 2021,

o que representa um acréscimo
de 51% em relação a 2020. As pro-
duções vieram de Entorno de Sa-
pinhoá e Tartaruga Verde Su-
doeste. 

A arrecadação da União em
petróleo e gás natural no regime
de partilha é apenas uma parcela
dos 9,1 milhões de barris de óleo e
dos 51 milhões de metros cúbicos
de gás que esses contratos produ-
ziram no período.  

SEGUNDO TRIMESTRE

Embraer tem primeiro 
lucro líquido desde 2018
ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL 

A
Embraer apresentou
lucro líquido ajusta-
do de R$ 212,8 mi-

lhões no segundo trimestre
deste ano. Foi o primeiro lucro
líquido ajustado da companhia
em um trimestre desde o pri-
meiro trimestre de 2018. Os da-
dos foram divulgados onten pe-
la companhia.

O resultado vem depois de

um prejuízo ajustado de R$ 1,32
bilhão no ano passado.

Lucro líquido ajustado é a
quantia correspondente ao lu-
cro líquido do exercício menos
os valores destinados às reser-
vas legal e de contingência (para
imprevistos) do ano seguinte.

A receita líquida da empresa
atingiu R$ 5,9 bilhões no segun-
do trimestre de 2021, o que re-
presentou aumento de 107%
em relação ao mesmo período

do ano passado, quando se re-
gistrou a menor receita trimes-
tral durante a pandemia de Co-
vid-19.

Segundo a Embraer, esse au-
mento foi impulsionado pelo
crescimento significativo em to-
dos os negócios da companhia,
entre os quais, a aviação comer-
cial, que subiu 261%, e as recei-
tas da aviação executiva, que
cresceram 74% em relação ao
mesmo período do ano passado.

De acordo com o balanço, a
Embraer encerrou o segundo
trimestre com caixa total de R$
12,5 bilhões e dívida líquida de
R$ 9,2 bilhões.

A companhia estima entre-
gar, até o final deste ano, de 45 a
50 unidades de jatos comerciais
e de 90 a 95 de jatos executivos.
Com isso, a expectativa é que,
neste ano, a receita líquida con-
solidada da Embraer fique entre
US$ 4 bilhões e US$ 4,5 bilhões.  

Atividade econômica cresce 1,14%
em junho após queda em maio 
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

A economia cresceu 1,14%
em junho, de acordo com o in-
dicador IBC-Br do BC (Banco
Central), que mede o desem-
penho da atividade econômi-
ca, divulgado nesta sexta-feira.
No ano, o índice acumula alta
de 7,01%.

O número superou as expec-
tativas do mercado. Economis-
tas consultados pela Reuters es-
peravam crescimento de 0,4%.

O resultado positivo veio
após queda de 0,55% em maio.
Os dados podem ser diferentes
dos informados anteriormente

porque a série passa por revi-
sões frequentes.

No acumulado dos 12 meses
até junho, o setor produtivo
avançou 2,33%.

Em março deste ano, mês
marcado por novas rodadas de
lockdowns em razão do agrava-
mento da pandemia de Covid-
19, a economia encolheu 1,98%,
segundo o indicador, mas vol-
tou a crescer em abril, com 0,9%.

O número é calculado com
ajuste sazonal, que remove es-
pecificidades de um mês, como
número de dias úteis, para faci-
litar a comparação com outros
períodos.

Após o início da pandemia, o
fechamento dos comércios e o
distanciamento social afetaram
a economia. Com a reabertura e
flexibilização das medidas res-
tritivas, a atividade entrou em
ritmo de recuperação, que foi
novamente impactado com os
novos lockdowns.

Em março do ano passado,
quando o vírus chegou ao país,
houve redução de 5,9% no setor
produtivo, segundo informado
na época, já sob efeito do distan-
ciamento social. Após a última
revisão, a variação foi para que-
da de 4,84%.

O pior resultado foi registra-

do em abril de 2020, quando a
economia caiu 9,73% (9,5% com
revisão), nível mais baixo desde
outubro de 2006 e maior queda
entre um mês e outro em toda a
série histórica, iniciada em 2003.

O IBC-Br mede a atividade
econômica do país e é divulga-
do desde março de 2010. Ele foi
criado para auxiliar em deci-
sões de política monetária, já
que não existe outro dado men-
sal de desempenho do setor
produtivo.

O indicador do BC leva em
conta o desempenho dos princi-
pais setores da economia: in-
dústria, agropecuária e serviços.

IBC-BR



Doria ignora pandemia
e promove aglomeração
com 201 prefeitos 

DESCULPAS

JOELMIR TAVARES/FOLHAPRESS

Crítico das aglomerações
promovidas pelo presidente
Jair Bolsonaro na pandemia, o
governador João Doria (PSDB)
participou de um evento lota-
do no Palácio dos Bandeiran-
tes na quinta-feira passada pa-
ra um anúncio do governo e
teve que pedir desculpas pelo
excesso de convidados.

O tucano, que é pré-candi-
dato à Presidência em 2022 e
rivaliza com o atual titular do
Planalto no discurso sobre o
enfrentamento à Covid-19,
publicou em seu perfil  no
Twitter, no mesmo dia, uma
foto que mostra o Auditório
Ulysses Guimarães, localizado
dentro da sede do governo,
cheio de pessoas.

Segundo Doria, 201 prefei-
tos de cidades do estado parti-
ciparam da solenidade para o
anúncio de ações de reforço
na segurança no campo e da
liberação de R$ 215 milhões
em crédito para produtores
rurais. O evento também reu-
niu outras autoridades, mem-
bros do governo e profissio-
nais de imprensa.

Imagens da ocasião mos-
tram que a obrigatoriedade do
uso de máscaras foi respeita-
da. Já a orientação de distan-
ciamento foi ignorada durante
a cerimônia, com parte das
pessoas sentadas lado a lado
em cadeiras no auditório, e
nos momentos de formação
de fila para subida ao palco e
de saída do local.

O alto número de presentes
chegou a ser exaltado em dis-
cursos pelo secretário estadual
de Agricultura e Abastecimen-
to, Itamar Borges, e pelo presi-
dente da Assembleia Legislativa
de São Paulo, Carlão Pignatari
(PSDB). O deputado estadual
destacou o "auditório cheio" co-
mo mérito político do governo.

Ao chegar para entrevista
coletiva após o ato, em uma

área mais reservada e ventila-
da do palácio, Doria disse que,
antes de mais nada, precisava
pedir desculpas.

"Quero me desculpar pela
aglomeração de pessoas aqui.
Nos surpreendeu a quantida-
de de pessoas neste evento.
Felizmente, todas com másca-
ras, todas passaram álcool em
gel nas suas mãos. Mesmo as-
sim, as nossas desculpas pela
aglomeração", disse.

Segundo o portal G1, o go-
vernador também disse que,
embora não recomende, "há
um certo momento em que se
torna inevitável" a reunião de
pessoas. E lembrou o avanço
da vacinação e a obediência
ao uso de máscara. "Não te-
mos como impedir as pessoas
de virem ao palácio, que é um
espaço público, aberto."

A solenidade para o agro-
negócio também teve a parti-
cipação do vice-governador e
secretário de Governo, Rodri-
go Garcia -pré-candidato do
PSDB a governador em 2022-,
da secretária estadual de De-
senvolvimento Econômico,
Patrícia Ellen, e do prefeito da
capital paulista, Ricardo Nu-
nes (MDB).

Na ocasião, a gestão do
PSDB anunciou uma série de
ações de incentivo a produto-
res rurais do estado, como a li-
beração de R$ 215 milhões pa-
ra linhas de crédito e seguro
rural e o lançamento de pro-
gramas voltados à segurança
na zona rural e à criação de
políticas públicas para o seg-
mento.

A foto compartilhada por
Doria no Twitter, em que apa-
rece de costas e acenando pa-
ra o auditório, foi acompanha-
da de uma mensagem sobre
iniciativas do governo para a
juventude. Programas da área
foram tema de um evento
também nesta quinta-feira no
palácio, com apresentações
artísticas e convidados.

OBRAS

RJ lança pacote que prevê
investimento de R$ 17 bi 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O
governo do estado do
Rio de Janeiro lançou,
nesta sexta-feira, um

pacote que prevê investimento de
R$ 17 bilhões em três anos. O pla-
no, batizado como Pacto RJ, mira
na realização de obras em áreas
como infraestrutura, desenvolvi-
mento social e meio ambiente.

O governador Cláudio Castro
(PL), que deve ser candidato à
reeleição em 2022, apresentou o
programa durante a manhã. Parte
dos recursos vem do leilão da Ce-
dae (Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janei-
ro), ocorrido em abril, e outra do
orçamento estadual.

"Para garantir a transparência
no uso dos R$ 17 bilhões -sendo
cerca de R$ 10 bilhões arrecada-
dos no leilão do saneamento-, o
governo do estado vai criar um
comitê para acompanhar a im-
plementação dos projetos, com a
participação da sociedade civil",
disse o governo, em nota.

O pacote é formado por cerca
de 50 projetos. Segundo o gover-
no, os 92 municípios do estado se-
rão contemplados.

A área de infraestrutura é
aquela com maior peso no pro-

grama. Estão previstos 11 projetos
nesse setor, que somam R$ 7,4 bi-
lhões. Entre as obras listadas, está
uma linha de metrô de superfície
de 23 quilômetros na Baixada Flu-
minense.

Melhorias em estradas e refor-
mas de conjuntos habitacionais
também integram o plano. Outra
medida prevista é a recuperação
do teleférico do Complexo do Ale-
mão, na capital fluminense. O go-
verno projeta geração de 150 mil
empregos diretos e indiretos com
as obras do programa.

Castro disse que o Rio de Ja-
neiro precisa de "duas vacinas"
neste momento. A primeira é
contra a Covid-19. A segunda,
simbolizada pelo lançamento do
pacto, é contra a pobreza, afir-
mou o governador.

"A fome voltou a ser uma reali-
dade no estado por causa da pan-
demia. Infelizmente, empregos
foram dizimados. Esse pacto tem
foco na geração de emprego e
renda", comentou.

Em entrevista após o lança-
mento, Castro foi questionado so-
bre o eventual impacto do plano
na busca pela reeleição. O gover-
nador disse que a iniciativa visa o
desenvolvimento do estado, e não
a corrida eleitoral.

"Esse plano é de três anos. Não
está pensando em reeleição, por-
que vai além até do nosso manda-
to. É um plano que está pensando
no desenvolvimento do estado. A
reeleição ou não depende se a po-
pulação achar que o trabalho está
sendo bem feito", respondeu.

Castro também foi questiona-
do sobre a eventual participação
do vice-presidente Hamilton
Mourão (PRTB) na corrida pelo
Palácio Guanabara em 2022. Nos
últimos dias, o nome de Mourão
chegou a ser especulado para a
disputa no próximo ano.

"Até agora não ouvi nada do
general Mourão. É um dileto ami-
go. E, se vier, acho que o debate
será ótimo", mencionou Castro.

Especialista em infraestrutura,
o economista Claudio Frischtak,
da consultoria Inter.B, adota cau-
tela ao analisar o pacote apresen-
tado pelo governo fluminense.

"É difícil avaliar o plano por-
que ainda não estão claros os
elementos que determinaram a
escolha dos projetos. Esse é o
primeiro ponto", diz o econo-
mista. "Qualquer projeto pode
ser bom, mais ou menos ou de-
sastroso. A questão é que nosso
país é caracterizado por um nú-
mero enorme de projetos desas-

trosos", acrescenta.
O leilão da Cedae, em abril, ar-

recadou quase R$ 22,7 bilhões,
com a concessão de três dos qua-
tro blocos ofertados (um não teve
interessados). O valor superou as
expectativas de arrecadação.

As assinaturas dos contratos
de concessão foram feitas nesta
semana. A empresa Iguá será res-
ponsável pelo bloco 2, que inclui
serviços de distribuição de água e
tratamento de esgoto na zona
oeste do Rio de Janeiro e em ou-
tros dois municípios.

A Águas do Rio, do grupo Ae-
gea, arrematou os blocos 1 e 4
no leilão de abril. A companhia
será responsável pelos serviços
de distribuição de água e trata-
mento de esgoto em 27 cidades
fluminenses.

Nos últimos anos, o Rio de Ja-
neiro tem atravessado uma série
de dificuldades fiscais. Em bus-
ca de alívio nas contas públicas,
o estado recebeu autorização do
governo federal, em junho, para
entrar oficialmente no novo Re-
gime de Recuperação Fiscal. O
Rio foi a primeira unidade da fe-
deração a ingressar no progra-
ma reformulado, que oferece
suspensão do pagamento da dí-
vida com a União.

Bolsonaro culpa governadores
que fizeram lockdown 
pela disparada da inflação
JOÃO PEDRO PITOMBO E
MONIKE FEITOSA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
reconheceu nesta sexta-feira
que o Brasil enfrenta um cenário
de alta na inflação, culpou os go-
vernadores e disse está em bus-
ca de medidas para reduzir o
"impacto danoso" da alta de
preços, que chega a 8,99% nos
últimos 12 meses.

"Sabemos que a inflação che-
gou em nosso país, como che-
gou em todos. A pandemia dese-
quilibrou a economia, e nós ten-
tamos, agora dessa forma, no
momento, atender aos mais ne-
cessitados", disse, o presidente
que, em seguida, criticou os go-
vernadores.

"Aquela política que os go-
vernadores adotaram, como es-
se 'fique em casa que a econo-
mia a gente vê depois', a conta
está chegando. Mas nós vamos

(buscar), como já estamos bus-
cando, maneiras de suavizar o
impacto danoso que vem da in-
flação", afirmou.

As declarações foram dadas
em Juazeiro do Norte, no Ceará,
onde o presidente foi entregar
moradias do programa Casa
Verde e Amarela.

Na ocasião, ele citou a cria-
ção do programa Auxílio Brasil,
sucessor do Bolsa Família, como
uma das medidas para reduzir o
impacto dos preços altos. E vol-
tou a prometer um reajuste de,
pelo menos, 50% no valor médio
pago no programa de distribui-
ção de renda.

Apresentado na segunda-fei-
ra passada em Brasília, o Auxílio
Brasil muda regras e o nome do
Bolsa Família, projeto criado na
primeira gestão de Luiz Inácio
Lula da Silva. A iniciativa do go-
verno nessa frente põe fim a
uma marca do PT.

A medida provisória que esta-
belece as mudanças foi entregue
por Bolsonaro ao presidente da
Câmara, Arhur Lira (PP-AL). O
governo ainda não definiu valo-
res para o benefício, mas Bolso-
naro afirmou que será 50% maior
que o atual. Atualmente, em mé-
dia, o benefício fica em R$ 190.
Entre as mudanças anunciadas,
está previsto para os beneficiários
do programa o pagamento de um
bônus para quem conseguir em-
prego com carteira assinada.

Em seu discurso no Ceará,
Bolsonaro também reconheceu
o preço alto de gás de cozinha,
mas não indicou nenhuma nova
medida para mitigar esse im-
pacto sobre o orçamento das fa-
mílias mais pobres.

Ele afirmou que zerou o im-
posto federal sobre o gás de co-
zinha e voltou a cobrar os gover-
nadores que façam o mesmo
com os tributos estaduais.

IMPACTO DANOSO

Guedes trata
críticas a 
reforma como
sinal positivo 

O ministro Paulo Guedes
(Economia) trata as críticas dos
entes federativos e dos empre-
sários à reforma do IR (Impos-
to de Renda) como um sinal
positivo que indica "um ponto
de equilíbrio interessante" no
projeto. O ministro afirmou
nesta sexta-feira que governa-
dores e prefeitos reclamam
que perderão receitas por con-
ta de um recuo na tributação
estabelecido na reforma. Ao
mesmo tempo, ele disse que
donos do capital se posicio-
nam contra a proposta sob o
argumento de que pagarão
mais impostos.

Na quinta-feira passada, a
votação do projeto que altera
regras do IR foi adiada pelo se-
gundo dia seguido após lide-
ranças pedirem mais tempo
para debater as mudanças. A
expectativa agora é que a deli-
beração ocorra na próxima ter-
ça-feira. O texto promove uma
redução das alíquotas pagas
pelas empresas para o IR.

IMPOSTO DE RENDA

Universidade retoma
aulas presenciais para
imunizados em outubro 

USP

DANIEL MELLO/ABRASIL 

A Universidade de São Pau-
lo (USP) vai retomar as aulas
presenciais a partir do dia 4 de
outubro para todos os profes-
sores e alunos que estiverem
imunizados contra a Covid-19.
Segundo a portaria publicada
nesta sexta-feira no Diário Ofi-
cial, são consideradas imuni-
zadas as pessoas que recebe-
ram as duas doses da vacina há
pelo menos 14 dias.  

Para os funcionários e pro-
fessores que ainda não se vaci-
naram, a reitoria da USP estipu-
lou prazo de sete dias úteis para
que eles iniciem a vacinação.
Enquanto não estiverem imuni-
zados, não podem retornar ao
trabalho presencial, de acordo
com a portaria, para evitar risco
aos colegas.

As aulas da graduação vol-
tam, inicialmente de forma re-
mota, a partir dessa segunda-
feira. Na retomada das ativida-

des presenciais, a partir de outu-
bro, a reitoria recomenda que
sejam privilegiadas as ativida-
des de laboratório ou de campo.
As aulas teóricas podem conti-
nuar de forma remota.

Os professores e funcionários
da USP também deverão voltar
ao trabalho presencial a partir
do dia 23. Além da exigência de
vacinação, serão mantidos os
protocolos de segurança sanitá-
ria, como uso de máscaras e dis-
tanciamento social de ao menos
um metro.

Ao justificar o retorno ao en-
sino e atividades presenciais, a
portaria do reitor Vahan Ago-
pyan aponta os diversos prejuí-
zos que o prolongamento das
atividades de forma remota tem
causado. Segundo o texto, o
afastamento dos alunos, em vi-
gor desde março de 2020, pode
causar prejuízos à formação e
prejudica especialmente aque-
les que necessitam de apoio da
instituição.

Nota
FUNCIONÁRIO É DEMITIDO POR COLOCAR 'PALMEIRAS
NÃO TEM MUNDIAL' EM LETREIRO DE ÔNIBUS

O funcionário de uma cooperativa de transportes de Campinas
(93 km de SP) foi demitido nesta sexta-feira depois de colocar
no letreiro do ônibus mensagens como "Palmeiras não tem
Mundial", "Aceitamos Xerecard" e "Nave Monstro". A
demissão do funcionário ocorreu depois que a Setransp
(Secretaria Municipal de Transportes) e a Emdec (Empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas) receberam
denúncia na última quinta-feira de que um permissionário da
linha 1.92, ligado à Cooperatas, circulou pela cidade com as
mensagens citadas.

Bolsonaro corta verba de prefeituras
e dará voucher para creche privada
THIAGO RESENDE E 
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

A proposta do novo progra-
ma social do governo, o Auxílio
Brasil, enviada pelo presidente
Jair Bolsonaro, retira recursos
destinados às prefeituras para a
educação de crianças carentes.
O mesmo projeto estabelece o
pagamento de voucher direta-
mente para creches privadas.

O governo derrubou um dos
pilares do Brasil Carinhoso, pro-
grama social criado em 2012 pa-
ra garantir o acesso e a perma-
nência de crianças na educação
infantil.

O objetivo era complementar
a política de transferência de ren-
da a famílias pobres e extrema-
mente pobres, o Bolsa Família.

O trecho revogado obrigava a
União a repassar aos municípios

uma ajuda financeira adicional
para vagas em creches e desen-
volvimento educacional de
crianças de zero a dois anos de
idade que sejam de famílias be-
neficiárias de programas sociais.

Por outro lado, na mesma pro-
posta, que cria o Auxílio Brasil,
Bolsonaro quer que sejam feitos
repasses de dinheiro público di-
retamente para as creches cre-
denciadas pelo governo, poden-
do inclusive ser do setor privado.

Bolsonaro criou o Auxílio
Brasil de olho em 2022. Além de
aumentar o gasto na área social,
o objetivo é substituir o Bolsa
Família, programa associado à
gestão petista.

O Auxílio Brasil foi criado por
medida provisória apresentada
nesta semana ao Congresso.
Uma medida provisória entra
em vigor imediatamente, mas

precisa do aval do Legislativo
em 120 dias para não perder a
validade.

A proposta não prevê valores
para o voucher, chamado de Au-
xílio Criança Cidadã, e estabele-
ce que o governo fará regula-
mentação do programa poste-
riormente. Caberá ao Ministério
da Cidadania definir as regras de
implementação de acordo com a
disponibilidade orçamentária.

O voucher será pago direta-
mente às creches habilitadas e
poderá ser usado por beneficiá-
rios do Auxílio Brasil com filhos
de até quatro anos. A medida
não afeta o auxílio-creche ao
qual trabalhadores do setor pri-
vado têm direito.

A concessão do benefício do
programa social é condicionada
à inexistência de vaga na rede
pública ou em creche privada

conveniada ao governo. A vaga
só será disponibilizada se o res-
ponsável pela criança compro-
var ampliação de renda por ati-
vidade remunerada ou vínculo
formal de emprego.

A MP afirma que esse auxílio
tem caráter suplementar e não
afasta a obrigação de o governo
oferecer atendimento e expan-
são de creches na rede pública
de ensino.

No Brasil Carinhoso, o gover-
no federal repassa os recursos
diretamente aos municípios. As
transferências aos entes, que ul-
trapassaram R$ 1 bilhão em
2014, em valor corrigido pela in-
flação, foram diminuindo ano a
ano e somaram cerca de R$ 8
milhões em 2020.

Agora, com a edição da MP,
esses repasses serão extintos in-
tegralmente.

AUXÍLIO BRASIL
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SP entra com ação no
STF contra governo
federal por mais vacinas

COVID-19

LUCAS BORGES
TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O governo de São Paulo en-
trou nesta sexta-feira com
uma ação no STF (Supremo
Tribunal Federal) contra o Mi-
nistério da Saúde pela mudan-
ça de critérios na distribuição
de vacinas. Segundo o gover-
no do estado, a pasta está de-
vendo pelo menos 228 mil do-
ses da Pfizer/BioNTech. O re-
lator é o ministro Ricardo Le-
wandowski.

Em um vaivém de acusa-
ções, o governador João Doria
(PSDB) e o secretário estadual
de Saúde, Jean Gorinchteyn, já
vinham ameaçando entrar na
Justiça desde o início da sema-
na. No último dia 3, o estado
recebeu apenas 10% de todo o
contingente enquanto, pelo
pacto federativo, o estado tem
direito a 22,6% devido à pro-
porcionalidade da população.

A PGE-SP (Procuradoria-
Geral do Estado de São Paulo)
ingressou com a ação na tarde
desta sexta. O argumento do
governo paulista é que a dimi-
nuição no envio de doses, uma
única vez que seja, quebra o
pacto federativo de divisão
proporcional à população.
Não há data para a ação ser
julgada.

"A ação pede para que seja
estabelecida uma regra de tran-
sição para a adoção dos novos
critérios de distribuição de do-
ses por parte do Ministério da
Saúde, além da recomposição
dos quantitativos inferiores dis-
tribuídos nas últimas entregas,
com risco de inexequibilidade
do cronograma de vacinação
no estado", diz a secretaria esta-
dual, por meio de nota.

Na ação, à qual o UOL teve
acesso, a PGE diz que o estado
foi "surpreendido" com a mu-
dança, cita "prejuízo concreto

à continuidade da vacinação
no estado de São Paulo" e pe-
de "a recomposição dos per-
centuais de distribuição de
imunizantes aplicáveis ao es-
tado para os patamares ante-
riores à modificação".

O imbróglio começou no
último dia 4. Em coletiva, Do-
ria reclamou ter recebido ape-
nas 10% da remessa total do
ministério, quando o pacto fe-
derativo estabelece que, por
causa da população, São Pau-
lo fique com 22,6%. Isso resul-
taria em um déficit de 228 mil
doses da Pfizer/BioNTech.

O ministério argumentou
que o envio foi menor "para
compensar" a disparidade
com outros estados. Dois dias
depois, Gorinchteyn foi a Bra-
sília encontrar o ministro Mar-
celo Queiroga, mas não chega-
ram a um consenso.

Queiroga não só confirmou
o envio menor como disse que
São Paulo recebeu mais doses
do que deveria. Desde então,
Gorinchteyn ameaçava judi-
cializar a questão, caso o as-
sunto não fosse resolvido.

Conforme o UOL apurou,
houve uma mudança nos da-
dos de São Paulo no sistema
do Ministério da Saúde na se-
mana passada, em meio ao
debate pelas doses. A ferra-
menta, responsável por conta-
bilizar o envio de vacinas con-
tra o coronavírus aos estados,
subtraiu 6,4 milhões de doses
enviadas para o estado na
comparação entre os dias 2 e 6
de agosto.

A diferença, para mais,
ocorreu na véspera do envio
de uma nova remessa aos es-
tados, no dia 3 de agosto. A ad-
ministração estadual reclama
ter recebido um quantitativo
inferior ao esperado. Procura-
do, o ministério também não
deu explicações.

BANGU 8

Jefferson tem Dr. Jairinho e
Cabral como vizinhos de cela
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS

P
reso na manhã desta
sexta-feira, o ex-deputa-
do Roberto Jefferson

cumpre cadeia
no presídio de Bangu 8, no

Complexo de Gericinó, na zona
oeste do Rio. Com capacidade
para 350 presidiários e 62 ocu-
pantes, a cadeia tem vaga dispo-
nível em celas individuais.

Segundo a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária do
Rio, Jefferson tem que cumprir

isolamento de 15 dias, em cela
individual. Depois, poderá optar
entre a individual e a coletiva,
apelidada de Maracanã.

O ex-governador Sérgio Ca-
bral Filho e o ex-vereador Jairo
Souza Santos Júnior, o "doutor
Jairinho", serão seus vizinhos
nessa unidade, destinada a pre-
sos com nível de escolaridade
superior ou investigados na
Operação Lava Jato.

Condenado a 392 anos de pri-
são, Cabral está preso desde no-
vembro de 2016. Ele responde a

34 ações penais decorrentes da
Lava Jato, tendo sido condena-
do em 20 delas.

Jairinho foi preso em abril
sob suspeita de homicídio du-
plamente qualificado do meni-
no Henry Borel, filho de sua na-
morada, Monique Medeiros,
também presa.

Além deles, o delegado da
Polícia Civil Maurício Demétrio
Alves, suspeito de cobrar propi-
na de comerciantes e de vaza-
mento de informações da in-
vestigação do caso Marielle

Franco, também está preso em
Bangu 8.

Na decisão que determinou a
prisão e outras medidas contra o
ex-deputado e presidente nacio-
nal do PTB, o ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF (Supre-
mo Tribunal Federal).

Um dos principais aliados do
presidente Jair Bolsonaro, o po-
lítico foi preso no desdobra-
mento das investigações sobre a
atuação de uma quadrilha digi-
tal voltada a ataques contra a
democracia.

Moraes aponta indícios de mais de dez
crimes em ordem de prisão de Jefferson
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

Na decisão que determinou a
prisão e outras medidas contra o
ex-deputado e presidente nacio-
nal do PTB, Roberto Jefferson, o
ministro Alexandre de Moraes,
do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), listou indícios de mais de
dez crimes.

Um dos principais aliados do
presidente Jair Bolsonaro, o po-
lítico foi preso nesta sexta-feira,
no desdobramento das investi-
gações sobre a atuação de uma
quadrilha digital voltada a ata-
ques contra a democracia.

As condutas criminosas atri-
buídas ao investigado estão pre-
vistas no Código Penal, nas leis
que definem os crimes relacio-
nados a preconceito de raça ou
de cor e o crime de organização
criminosa, na Lei de Segurança
Nacional e no Código Eleitoral.

Foram listados pelo magis-
trado, entre outros tipos penais,
injúria, calúnia e difamação, in-
citação e apologia ao crime, de-

nunciação caluniosa ou atribuir
a alguém a prática de ato infra-
cional de que o sabe inocente
com finalidade eleitoral.

De acordo com o ministro, os
autos do inquérito demonstram
que "uma possível organização
criminosa -da qual, em tese, o
representado (Jefferson) faz par-
te do núcleo político-, que tem
por um de seus fins desestabili-
zar as instituições republicanas".

Tal organização, afirmou
Moraes, utiliza-se de uma rede
virtual de apoiadores que
atuam, de forma sistemática,
para criar ou compartilhar men-
sagens que tenham por mote fi-
nal a derrubada da estrutura de-
mocrática e o estado de direito.

Na decisão de 38 páginas, o
ministro mencionou vídeos di-
vulgados nas redes sociais do
PTB e compartilhados também
pelo WhatsApp em que Jeffer-
son fez afirmações com "o nítido
objetivo de tumultuar, dificul-
tar, frustrar ou impedir o pro-
cesso eleitoral, com ataques ins-

titucionais ao Tribunal Superior
Eleitoral e ao seu ministro presi-
dente (Luís Roberto Barroso)'.

"As manifestações, discursos
de ódio e homofóbicos e a inci-
tação à violência não se dirigi-
ram somente a diversos minis-
tros da corte, chamados pelos
mais absurdos nomes, ofendi-
dos pelas mais abjetas declara-
ções", afirmou.

De acordo com Moraes, o con-
teúdo se destina "a corroer as es-
truturas do regime democrático e
a estrutura do estado de direito".

Disse ainda Moraes: "O repre-
sentado pleiteou o fechamento do
Supremo Tribunal Federal, a cas-
sação imediata de todos os minis-
tros para acabar com a indepen-
dência do Poder Judiciário, inci-
tando a violência física contra os
ministros, porque não concorda
com os seus posicionamentos".

Ao pedir autorizar para de-
sencadear as ações que miram
Jefferson, a delegada Denisse
Dias Ribeiro, encarregada do in-
quérito da quadrilha digital,

transcreveu cinco entrevistas
concedidos pelo político em que
foram abordadas essas questões.

Tendo assumido o cargo de
deputado federal em 1983, Jef-
ferson já passou uma tempora-
da na cadeia em decorrência da
condenação, em 2012, a sete
anos e 14 dias por sua participa-
ção no esquema do mensalão.

Ele foi preso em fevereiro de
2014, por ordem do STF, e pas-
sou a cumprir a pena em regime
semiaberto, em um instituto pe-
nal de Niterói. No ano seguinte,
passou para prisão domiciliar.

Em março de 2016 o ministro
Luís Roberto Barroso, relator da
execução das penas dos conde-
nados no mensalão, concedeu
perdão a Jefferson com base no
indulto de Natal que foi assinado
pela presidente Dilma Rousseff
(PT) no final do ano anterior.

Em nota, o diretório de São
Paulo do PTB afirmou que sou-
be pela imprensa da ordem de
prisão contra Jefferson, não ten-
do tido acesso ao teor."

Embaixador chinês comemora prisão de
Jefferson que já fez postagem ‘sinofóbica’ 

Pouco após o  presidente
nacional do PTB, Roberto Jef-
ferson,  ser  preso na manhã
desta sexta-feira, o embaixa-
dor  chinês  no Brasi l ,  Yang
Wanming,  comemorou em
uma rede social.

"Lindo dia para todos!!!", es-
creveu o diplomata, que repre-
senta o país no Brasil  desde
2018 e também já atuou na Ar-
gentina e no Chile.

A manifestação do embaixa-
dor chinês responde a ataques
já proferidos por Jefferson. Em

meados de julho, o ex-deputado
protagonizou um vídeo nas re-
des sociais em que ameaçava
Yang Wanming enquanto segu-
rava duas armas.

Na ocasião, após discursar
sobre uma suposta ameaça co-
munista e a importância das
Forças Armadas e das polícias,
Jefferson emendou: "Os comu-
nistas, como esse chinês, ma-
landro, que está aí hoje na em-
baixada da China (...) Ele tem
que ir embora. O presidente
tem que mandar ele embora,

esse xing-ling de embaixador."
Registros de ofensas à China

têm sido comuns entre bolso-
naristas, algo que ganhou novos
contornos durante a pandemia,
quanto o presidente Bolsonaro
tentou, repetidas vezes, desqua-
lificar a vacina Coronavac, de-
senvolvida em um laboratório
chinês.

Um dos filhos do presidente,
o deputado Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP), e o ex-ministro da
Educação Abraham Weintraub
já teceram ataques sinofóbicos

ao país asiático. O STF chegou a
abrir um inquérito para investi-
gar Weintraub pelo crime de ra-
cismo.

As posturas do presidente e
de seus apoiadores são vistas
com temor, pela possibilidade
de enfraquecerem as relações
bilaterais com a China, um dos
principais parceiros do Brasil -
mesmo com a retórica diplomá-
tica agressiva em Brasília, o país
se consolidou como principal
destino sul-americano de inves-
timentos chineses

Conselho da UFRGS aprova pedido
de destituição de reitor e vice-reitora

O Conselho Universitário da
UFRGS (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul) aprovou nes-
ta sexta-feira o pedido pela desti-
tuição do reitor Carlos André Bu-
lhões Mendes e da vice-reitora
Patricia Pranke. A proposta teve
59 votos a favor, 7 contra e 5 abs-
tenções.

A conclusão do conselho, o
Consun, será encaminhada ago-
ra ao Ministério da Educação co-
mo indicação. A decisão final ca-
be à pasta e à Presidência da Re-
pública.

"A reitoria confia na capaci-
dade e na lisura do processo na
esfera federal e aguardará com
serenidade a decisão da instân-
cia maior a respeito do tema",
diz um trecho da nota assinada
pela reitoria e divulgada após a
decisão.

Bulhões foi escolhido pelo
presidente Jair Bolsonaro, mes-
mo tendo ficado em terceiro na
lista tríplice, e chegou a ter o no-
me anunciado com antecedên-
cia pelo deputado bolsonarista
Bibo Nunes (PSL-RS). A prática
de preterir o mais votado se repe-
tiu em 40% das nomeações para
reitores de universidades fede-
rais feitas no atual governo.

Em abril, o primeiro coloca-
do na lista, o ex-reitor Rui Op-
permann, entrou com uma
ação na Justiça questionando a
nomeação.

Pela manhã, houve protesto
no campus do centro da univer-
sidade, onde fica a reitoria, com
um boneco gigante e uma faixa
dizendo: "UFRGS sob interven-
ção de Bolsonaro. Destituição da
reitoria ilegítima já".

A discussão sobre o impeach-
ment do reitor se baseou em mu-
danças feitas no organograma da
universidade, especialmente na
estrutura de pró-reitorias, sem o
aval do conselho e a desobediên-
cia dele ao não cumprir uma re-
solução de março que pedia a re-
versão das mudanças.

Durante a sessão extraordiná-
ria desta sexta, duas semanas de-
pois da aprovação de um parecer
favorável à discussão sobre a
destituição, os conselheiros tam-
bém decidiram incluir na propo-
sição a vice-reitora, Patricia
Pranke, que não estava definida
inicialmente.

O decano do Conselho, pro-
fessor Celso Loureiro Chaves, do
Instituto de Artes, disse durante a
sessão que romper com o estatu-
to era algo "extremamente peri-

goso", uma vez que ele prevê a
deposição de toda a chapa.

Por meio de nota, o reitor dis-
se que recebe com tranquilida-
de a decisão, "pois tem a convic-
ção de que a atual reitoria tem
trabalhado procurando fazer o
que é certo, seguindo a Consti-
tuição e o regimento interno da
universidade, com foco nos in-
teresses da UFRGS, do ensino
superior e da prestação, com
qualidade, dos serviços direcio-
nados à sociedade".

Bulhões defendeu que as mu-
danças feitas no organograma
são prerrogativa do cargo de rei-
tor, lembrou que desde o ano em
que o atual regimento foi criado,
nenhum reitor pediu permissão
ao conselho para fazer alterações
e que as mudanças ajudaram a
diminuir despesas.

RIO GRANDE DO SUL

Polícia diz que Joice
caiu da própria altura

ESTAVA DOPADA

A Polícia Civil do Distrito Fe-
deral concluiu nesta sexta-feira
que a deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP) sofreu um inci-
dente causado pela "queda da
própria altura" e descartou a
possibilidade de ela ter sido ví-
tima de agressões.

Em nota, a corporação in-
formou que, "no caso, não se
evidenciou quaisquer elemen-
tos que apontassem para a prá-
tica de violência doméstica ou
atentado/agressão por parte de
terceiros".

Ainda de acordo com a polí-
cia, o caso foi encaminhado ao
Poder Judiciário e ao Ministé-
rio Público e corre em segredo
de Justiça. Por meio da asses-
soria de imprensa, Joice afir-
mou confiar no trabalho da
PCDF, mas lembrou que, ini-
cialmente, a hipótese de aci-
dente foi "considerada menos
provável pelos médicos me-
diante o número de traumas
constatados por tomografias".

O advogado contratado pela
deputada para representá-la no
caso, Antônio Carlos de Almei-
da Castro, conhecido como Ka-
kay, também divulgou uma no-
ta na qual afirma que confia no
trabalho técnico da polícia e diz
que "o episódio serviu para dis-
cutir a segurança nas residên-
cias oficiais".

 As investigações começaram
após Joice ter relatado um inci-
dente na madrugada do dia 18
de julho, no qual teve cinco fra-
turas no rosto, uma na coluna e
diversos hematomas pelo corpo.

À época, a deputada disse
não saber exatamente como
ocorreram os ferimentos. Ela
contou ter despertado, pela ma-
nhã, no chão do corredor entre o
quarto e o banheiro do aparta-
mento funcional da Câmara dos
Deputados, onde mora em Bra-

sília. Segundo Joice, ela se lem-
brava apenas que, antes de acor-
dar com os ferimentos pelo cor-
po, estava assistindo a um seria-
do na companhia do marido. De
acordo com ela, foi ele quem a
socorreu.

"Nós tradicionalmente dor-
mimos em quartos separados.
Os quartos ficam um pouquinho
longe um do outro, porque ele
ronca, tadinho. Eu boto ele para
fora", contou à época.

A parlamentar relatou ain-
da que na noite anterior havia
feito uso de um remédio a base
de zolpidem, substância hip-
nótica usada para induzir o so-
no. O medicamento é ligado a
relatos de apagão de memória
e até acidentes.

Ela também negou que os fe-
rimentos que apresentava no
corpo fossem resultado de um
episódio de violência doméstica
e levantou a possibilidade de ter
sido vítima de um atentado.

O marido de Joice chegou a
realizar um exame de corpo de
delito no IML (Instituto Médico
Legal) do Distrito Federal, mas
os resultados não constataram
lesões recentes nas mãos, dedos
e punhos do neurocirurgião Da-
niel França.

Joice também fez exames no
hospital Sírio-Libanês, em Brasí-
lia, e os resultados, segundo ela,
indicaram que poderia ter sido
um atentado, e não uma queda
ou acidente. Depois de prestar
depoimento à PCDF, ela disse
que acreditava que o responsá-
vel pelo suposta agressão que so-
freu era alguém que a "odeia
muito" e que quis dar um susto
nela. "Eu já sofri muitas ameaças
para parar, ameaças verbais, de
estupro. Talvez tenha sido um
recado mais duro, tipo 'somos
capazes de ir além'", afirmou a
jornalistas.

País
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Filhote congelado tem 28 mil anos
Cientistas russos disseram que

um filhote de leão das cavernas
incrivelmente bem-preservada
que foi encontrada no subsolo
congelado da Sibéria viveu 28 mil
anos atrás e pode até ter vestígios
do leite materno.  

A filhote batizada de Sparta foi
localizada junto ao Rio Semyue-
lyakh, na região russa de Yakutia,
em 2018, e um segundo filhote de
leão das cavernas chamado Boris
foi encontrado um ano antes, de
acordo com um estudo publicado
no periódico científico Quaterna-

ry. Os filhotes foram encontrados
a 15 metros de distância, mas não
são somente de ninhadas diferen-
tes, como também nascidos com
milhares de anos de diferença --
Boris viveu cerca de 43.448 anos
atrás, disse o estudo.

Os dois filhotes de um a dois
meses de idade foram encontra-
dos por colecionadores de pre-
sas de mamute. Dois outros fi-
lhotes de leão das cavernas cha-
mados Uyan e Dina também fo-
ram descobertos na região nos
últimos anos.

Os leões das cavernas estão ex-
tintos há milhares de anos.

Valery Plotnikov, um dos auto-
res do estudo, disse que Sparta es-
tá tão bem preservada que ainda
tem pelo, órgãos internos e es-
queleto. "A descoberta em si é
única, nunca houve uma desco-
berta assim em Yakutia."

"Talvez, esperamos, algumas
partes desintegradas do leite
materno [continuem intactas].
Porque, se tivermos isso, pode-
mos entender qual era a dieta de
sua mãe."

LEÃO DAS CAVERNAS

Talibã chega a 70 km de Cabul,
e moradores esperam a invasão
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O senso de inevitabilidade da
batalha por Cabul tomou conta
dos moradores da capital afegã
após as notícias de que o Talibã
está a meros 70 km da cidade.

O grupo fundamentalista islâ-
mico, que comanda uma guerra
relâmpago avassaladora por todo
o território do país, tomou cinco
novas capitais provinciais nesta
sexta-feira ocorreu após a acele-
ração da retirada das forças ame-
ricanas que passaram duas déca-
das no país, marcada para ser fi-
nalizada no dia 31 mas que, na
prática, já   ocorreram.

Uma delas é a pequena Pul-i-
Alam, a mais próxima da capital
até aqui entre as 17 conquistas
em apenas uma semana -a ofen-
siva começou no domingo retra-
sado, e as resistências começa-
ram a cair na sexta-feira. Há 34
províncias no país, as sob contro-
le governamental sendo de pe-
queno porte.

"Minha família é de Logar
(província da qual a cidade é ca-
pital) e nos avisou por volta das
12h (4h30 em Brasília) que esta-
va tudo perdido", afirmou por
mensagem o jornalista Ali Ah-
med, produtor freelance da TV
cabulita Tolo.

Ele relata que os cabulitas es-
tão vivendo um misto de pânico e
resignação com o avanço. Famí-

lias têm comprado mais manti-
mentos e água, temendo dias de
combate.

"Não temos para onde ir e, fi-
cando aqui, talvez seja mais segu-
ro. Sempre pode haver algum tipo
de acordo para não atacar civis",
afirmou.

Com 41 anos, ele era adoles-
cente quando o Talibã chegou ao
poder em 1996 e instituiu um cali-
fado moldado nos regimes islâmi-
cos medievais. Repressão às mu-
lheres, leis draconianas e execu-
ções públicas no estádio da capi-
tal eram norma.

Ahmed saudou a invasão ame-
ricana, que visava punir o Talibã
por ter hospedado a rede Al Qae-
da de seu aliado Osama bin Laden
e permitido que ela lançasse os
ataques terroristas do 11 de Se-
tembro, em 2001.

"O problema foi o que veio de-
pois. Corrupção, governos ilegíti-
mos. Não deu certo e agora a gen-
te pode perder tudo o que cons-
truiu nesses 20 anos", disse. Ele
ainda busca meios de trazer sua
família do interior de Logar, mas
só há uma estrada ligando a pro-
víncia à capital e o jornalista não
tem coragem de tomá-la.

Concorda com o diagnóstico
dele Salem, funcionário do Minis-
tério das Relações Exteriores. Ele
diz que os cabulitas consideram
"uma vergonha" o fechamento de
embaixadas anunciado pela No-

ruega, Finlândia e Dinamarca
nesta sexta, assim como a evacua-
ção de parte do pessoal das repre-
sentações americana e britânica.

"Nós teremos de ficar para trás.
Ninguém sabe o que vai aconte-
cer", diz. Como ele mesmo havia
lembrado em uma conversa ante-
rior, o massacre de funcionários
públicos considerados colabora-
cionistas pelo Talibã em Spin Bol-
dak é um sinal amarelo.

A ofensiva talibã colheu um
prêmio ainda mais importante,
estrategicamente, também nesta
sexta. A cidade de Lashkar Gah,
onde as forças especiais do Exér-
cito resistiam de forma dura aos
adversários, se rendeu.

Com isso, está completa a to-
mada da vital província de Hel-
mand, no sudoeste do país, que
concentra os campos de papoula
usados para fornecer ópio a pro-
dutores de heroína mundo afora.

Os Estados Unidos conside-
ram que 60% do orçamento anual
de até US$ 1,5 bilhão do Talibã
são bancados pela droga, embora
alguns analistas achem o número
exagerado e o coloquem o per-
centual em torno de 20%.

Seja como for, a tomada con-
solida a conquista do sul-su-
doeste do país, deixada para de-
pois do controle de quase todo o
norte, área historicamente mais
refratária aos talibãs por moti-
vos étnicos.

AFEGANISTÃO

Flordelis é
presa após 
ter mandato
cassado 

A ex-deputada Flordelis foi
presa no início da noite desta
sexta-feira em sua casa. A in-
formação foi confirmada à re-
portagem por seu advogado Ja-
der Marques. A Justiça do Rio
de Janeiro acolheu o pedido
feito pelo Ministério Público do
estado e decretou nesta sexta-
feira a prisão preventiva. Ela é
acusada de ser a mandante do
assassinato do marido, o pas-
tor Anderson do Carmo, em ju-
nho de 2019, em Niterói (RJ).
Antes de ser levada pela polí-
cia, Flordelis fez uma live na
qual pediu para seus fãs faze-
rem uma corrente de oração.

A decisão saiu poucas horas
após o pedido do Ministério
Público. "Mostra-se essencial
para a garantia da ordem pú-
blica, da eventual aplicação da
lei penal e conveniência da ins-
trução criminal, afastando, as-
sim, novas possíveis tentativas
de obstrução da justiça, e pos-
sibilitando a busca da verdade
real de forma escorreita", diz a
decisão da juíza Nearis dos
Santos.

A ex-deputada também está
proibida de manter contato
com qualquer um dos outros
acusados e, por isso, ela será
encaminhada a uma unidade
prisional diferente. Logo após a
divulgação da sentença a Glo-
boNews mostrou imagens da
polícia esperando em frente à
casa de Flordelis. Atualmente,
Flordelis é ré por homicídio tri-
plamente qualificado, tentativa
de homicídio, uso de docu-
mento falso e associação crimi-
nosa armada. Ela foi denuncia-
da em agosto de 2020.

Na última quarta-feira, a
Câmara dos Deputados apro-
vou a cassação dela por quebra
de decoro. Flordelis já era mo-
nitorada por uma tornozeleira
eletrônica desde o ano passa-
do. No pedido, encaminhado à
3ª Vara Criminal de Niterói, o
MP diz que a liberdade de Flor-
delis coloca em risco a investi-
gação e a aplicação da lei pe-
nal. Segundo o MP, "além da
gravidade da conduta crimino-
sa, a ex-deputada, poucos dias
após o homicídio, orientou os
demais corréus para que o ce-
lular da vítima fosse localizado
e suas mensagens comprome-
tedoras fossem apagadas, bem
como que fossem queimadas
as roupas com possíveis vestí-
gios forenses".

A ex-deputada também
treinou os outros acusados pa-
ra mentir e alterar versões já
fornecidas em depoimentos à
polícia, além de descumprir
várias vezes a medida cautelar
de monitoramento eletrônico.
Nesta semana, a Justiça do Rio
negou um pedido feito pela de-
fesa dela para retirada do equi-
pamento. Além de Flordelis,
mais dez pessoas foram de-
nunciadas pelo crime: sete fi-
lhos dela, uma neta, um ex-po-
licial militar e a esposa dele.

Antes da votação pela cas-
sação, Flordelis disse ser ino-
cente no plenário da Câmara e
pediu para ser julgada "pelo
povo". "Eu não posso e não de-
vo pagar pelos erros de nin-
guém", declarou. "Quando o
Tribunal do Júri me absolver,
vocês vão se arrepender de ter
cassado uma pessoa que não
foi julgada".

RELEMBRE O CASO
Anderson foi morto a tiros

dentro de casa na madrugada
de 16 de junho de 2019 em Ni-
terói, região metropolitana do
Rio. Segundo a investigação,
Flordelis planejou o homicídio
e foi responsável por arregi-
mentar e convencer o executor
direto e demais acusados a
participarem do crime sob a si-
mulação de ter ocorrido um la-
trocínio. A deputada também
financiou a compra da arma e
avisou da chegada da vítima no
local em que foi executada, de
acordo a denúncia. O motivo
do crime, descreve a denúncia,
seria o fato de a vítima manter
rigoroso controle das finanças
familiares e administrar os
conflitos de forma rígida

ASSASSINATO

Presidente argentino
será investigado por
festa na quarentena
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

N
o dia 14 de julho de
2020, os argentinos en-
frentavam uma rígida

quarentena obrigatória determi-
nada por decreto presidencial.
Não era possível realizar reuniões
particulares, viajar nem ir a bares
e restaurantes, que estavam fe-
chados. Apenas trabalhadores
considerados essenciais podiam
andar a mais de 500 metros de
suas casas, e veículos que circula-
vam sem autorização eram reti-
dos e multados.

Na Quinta de Olivos, a residên-
cia presidencial, porém, outra
coisa ocorria. O presidente Alber-
to Fernández recebia, para come-
morar o aniversário da primeira-
dama, Fabíola Yañez, um grupo
de 12 pessoas, em torno de uma
mesa com bolo, vinho e comida.
Ninguém usava máscaras nem
respeitava o distanciamento so-
cial. E o grupo não se esqueceu de
registrar o evento, sorrindo para
uma foto.

Mas, no início do mês, um es-
cândalo se armou na Argentina
quando essa imagem veio à tona.
Na quinta-feira passada, os depu-
tados opositores Mario Negri,
Luis Petri, Waldo Wolff e Cristian
Ritondo apresentaram um pedi-
do de julgamento político do
mandatário por descumprir seu
próprio decreto. Nesta sexta-feira,

a Justiça argentina comunicou
que vai investigar o caso.

O escândalo debilita o governo
quando a Argentina está a três
meses da eleição legislativa que
renovará o Congresso.

Depois de dias de silêncio, o
governo se pronunciou sobre o
caso. "É preciso esclarecer que
Olivos estava funcionando co-
mo um centro de operações do
governo no começo da pande-
mia, e muita gente entrava e
saía", explicou o chefe de gabi-
nete, Santiago Cafiero, que mi-
nimizou o fato de a primeira-da-
ma ter celebrado seu aniversário
com amigos nessa época. "É evi-
dente que houve um descuido,
mas está sendo feito um uso po-
lítico disso que não é proporcio-
nal ao erro", completou, em en-
trevista a uma rádio local.

A foto foi revelada pelo jornal
La Nación e viralizou nas redes.
Na imagem, estão pessoas que
não entravam na classificação de
"trabalhador essencial". Havia
corretores de imóveis, ex-mode-
los, atrizes, além da estilista e do
cabeleireiro de Fabíola. Havia,
ainda, uma criança acompa-
nhando os pais. O presidente apa-
rece na foto sorridente e relaxado.

O procurador Ramiro Gonzá-
lez afirmou nesta sexta-feira que
abriu investigações para determi-
nar se houve descumprimento da
quarentena naquela noite e em

outras em que as planilhas de en-
trada e saída da Quinta de Olivos,
também divulgadas pela impren-
sa, registravam entrada e saída de
pessoas.

Podem ser considerados deli-
tos, cometidos pelo casal presi-
dencial, o descumprimento do
decreto que restringia a circula-
ção e atentado contra a saúde pú-
blica. A pena varia de seis meses a
dois anos de prisão.

O caso fica mais grave porque,
antes dessa foto, havia vindo a pú-
blico uma outra que mostra a pri-
meira-dama com poucos amigos
–nessa o presidente não aparece.

Naquele momento, Fernández
afirmou que a imagem poderia ter
sido alterada, de forma a parecer
que a reunião tinha acontecido
durante a quarentena e na resi-
dência oficial.

O presidente chamou de
mentirosas as acusações de que
tivesse havido uma festa e disse
que mantinha apenas reuniões
de trabalho. "Em Olivos, me
cansei de ver gente, mas por tra-
balho, porque sou o presidente
da República."

Com a segunda foto, no entan-
to, em que ele aparece descon-
traído com os convidados e até
seu cachorro Dylan, a primeira
negação soa como uma mentira
descarada. Fernández não disse
nada sobre a segunda imagem até
o meio da tarde desta sexta.

IMPEACHMENT

INVERNO: Sol com muitas nuvens e com chuva. 
À noite o tempo fica firme.

Manhã Tarde Noite
06:19 17:36

17º25º 90%

Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

Prêmio Abmes de
jornalismo

T em sido um verdadeiro sucesso o evento inti-
tulado “Prêmio ABMES de Jornalismo”, que

se realiza pela quarta vez, apesar das dificulda-
des impostas pela Covid-19. Desta feita, houve
um recorde de inscrições: quase 400 trabalhos
do Brasil inteiro, disputando as láureas estabele-
cidas pela Associação Brasileira das Mantenedo-
ras do Ensino Superior, hoje presidida pelo edu-
cador Celso Niskier.

O  júri teve enorme empenho, segundo revela-
ram os seus membros (Arnaldo Niskier, Merval
Pereira e Marcos Vilaça, com a ajuda técnica de
Manoela Ferrari), pois além do número houve o
aperfeiçoamento da qualidade dos trabalhos. Is-
so naturalmente dificulta a escolha que afinal re-
caiu sobre os seguintes profissionais: Categoria
Nacional – Escrito – Série de reportagens sobre
EAD – Paula Ferreira (O Globo). Vídeo: “O Enem,
a favela e o coronavírus” – Luiza Gama Drable
Santos (The intercept Brasil). Áudio – “A menina
que amava letras” – Hebert Araújo (Rádio CBN
de João Pessoa). Categoria Regional – Escrito –
Diplomas de 1,6 milhão de estudantes ameaça-
dos pela reforma tributária – Junia Oliveira (O
Estado de Minas). Vídeo – “Legados da pande-
mia para o ensino superior – Giselle Loureiro
(Bom dia, Amazônia). Áudio: “Ferramenta que
agrega valor à produção cafeeira” – Marcos Pau-
lo Frederici Menezes – Rádio Espírito Santo. São
os seis premiados que foram anunciados como
vencedores, em cerimônia virtual da ABMES, en-
riquecida por um show com a participação do
cantor Erasmo Carlos.

A iniciativa da ABMES é muito feliz. Faz uma
importante ligação das universidades particula-
res de ensino com o mundo da comunicação,
constituído por dezenas de jornais, revistas e
emissoras de rádio e televisão. São incontáveis os
veículos que mantêm seções dedicadas exclusi-
vamente à educação, dando-lhes o relevo devi-
do. Podemos afirmar com absoluta convicção
que se trata de uma relação extremamente sau-
dável, em que ganham todos. Os jornalistas pre-
miados percebem valores em dinheiro, certifica-
dos que lhes fazem justiça e o reconhecimento
público pela atividade relevante. E o público, que
fica ainda mais esclarecido sobre  a importância
disso tudo.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade
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