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PROPOSTA

São Paulo
retoma o 
novo normal a
partir de hoje

COVID-19

Depois de 510 dias sob limi-
tações impostas pela pande-
mia de Covid-19, comércios e
serviços no estado de São Pau-
lo voltarão a funcionar a partir
de hoje sem nenhuma restri-
ção de ocupação ou horário. A
decisão, criticada por especia-
listas, é defendida pelo gover-
no de João Doria (PSDB) sob o
argumento de que a vacinação
contra o coronavírus está avan-
çada e serão mantidas duas ou-
tras medidas obrigatórias no
estado: o distanciamento de 1
metro e o uso de máscara de
proteção facial. No entanto, co-
mo é fácil constatar nas ruas e
estabelecimentos da capital
paulista, tanto o distanciamen-
to como o uso de máscara não
são adotados por toda a popu-
lação. A reportagem percorreu,
nos dias 11 e 12 de agosto, 12
pontos das 5 regiões de São
Paulo e encontrou, em todos
eles, pessoas sem máscara ou
utilizando-a de forma indevida
(sem cobrir nariz ou boca).
Não é por falta de aviso ou de
tempo para se adaptar. PÁGINA 5

Santander fala
em articular
golpe contra
Lula e PT reage

ESPANHA

A deputada federal e presi-
dente nacional do PT, Gleisi
Hoffmann (PT-PR), enviou à
presidente do Banco Santan-
der, Ana Botín, e ao conselho
de administração da institui-
ção uma carta em que cobra
medidas contra um relatório
que cita a possibilidade de
golpe contra o ex-presidente
Lula para evitar a volta do PT
ao poder. O documento é as-
sinado por  um anal ista  de
consultoria independente e
foi enviado a clientes do ban-
co. O texto fala em "perspec-
tiva de retorno ao poder da
máquina de corrupção do go-
verno Lula" e diz que um no-
vo governo petista representa
"uma ameaça bem mais sé-
ria" que o governo Jair Bolso-
naro. PÁGINA 3

Rede do BNDES 
vai atrair
interessados nas 
privatizações

INVESTIDORES

STF

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) anunciou, ontem, o
lançamento da Rede de Investi-
dores. A ferramenta inovadora
vai conectar usuários com inte-
resse comum por projetos de in-
fraestrutura e privatizações. Se-
gundo o diretor de Concessões e
Privatizações do BNDES, Fabio
Abrahão, o banco busca atrair
investimentos expressivos em
projetos de infraestrutura e pri-
vatizações, o que é fundamental
para o desenvolvimento do país
nas próximas décadas. Abrahão
disse que a rede representa um
avanço por possibilitar a “cone-
xão direta entre potenciais in-
vestidores”. A rede faz parte da
plataforma BNDES Hub de Pro-
jetos, que desde o ano passado
oferece ao mercado informa-
ções e oportunidades de investi-
mentos em projetos estrutura-
dos pelo banco, viabilizando o
contato sigiloso, sem custos ou
intermediários, entre potenciais
investidores locais e internacio-
nais e demais interessados na
carteira da instituição. PÁGINA 3

FGTS: 96% do lucro deve ser
distribuído para o trabalhador

O governo deve propor que cerca de 96% do lucro do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço) seja distribuído aos trabalhadores
neste ano. Isso representa aproximadamente R$ 8,12 bilhões. A pro-
posta, que está em estudo pela área econômica do governo, será ana-
lisada pelo Conselho Curador do FGTS hoje. A informação foi confir-
mada à reportagem por dois integrantes do governo. O fundo teve lu-

cro de R$ 8,5 bilhões em 2020. Cabe ao Conselho decidir qual a par-
cela do resultado positivo irá ser dividida nas contas dos trabalhado-
res. A fatia a ser votada na reunião desta terça é maior que a distribuí-
da no ano passado, quando foi repassado 66,3% do lucro de R$ 11,3
bilhões registrado em 2019. Com isso, o valor distribuído somou R$
7,9 bilhões (corrigido pela inflação). PÁGINA 2

Aras tem 24h
para ‘se mexer’
sobre ataques
de Bolsonaro

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu
24 horas para o procurador-geral da República, Augusto Aras (foto),
se manifestar sobre o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter usado
uma TV pública para transmitir a live em que fez seu maior ataque ao
sistema de votação, com diversas mentiras sobre as urnas eletrônicas.
No último dia 3, a magistrada já havia solicitado um parecer da Procu-
radoria sobre o caso e afirmado que, em tese, o episódio poderia con-
figurar crime de natureza eleitoral. Ontem, a ministra classificou co-
mo "graves" as condutas descritas por deputados do PT na notícia-cri-
me apresentada contra Bolsonaro ao Supremo sobre o caso. PÁGINA 5

Um dia após o Talibã tomar o controle do Afeganistão, o presidente Joe Biden (foto) veio a público rea-
firmar sua decisão de retirar as tropas americanas do país e atribuiu a culpa do colapso do país no governo
e nos militares afegãos. "Os líderes do país fugiram. Isso comprovou que não devemos estar lá. Não deve-
mos lutar e morrer em uma guerra que os afegãos não querem lutar. Demos a eles todas as chances que po-
díamos, mas não podíamos dar a vontade de lutar", declarou Biden, em discurso na Casa Branca, nesta se-
gunda-feira. "Conversei com Ashraf Ghani (ex-presidente afegão). PÁGINA 6

PEDRO FRANÇA/AGENCIA SENADO

Talibã põe americanos para correr
de Cabul e Joe Biden lava as mãos 
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(17/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,19 até o dia 13/ago
OURO
BM&F/grama R$ 299,00
EURO Comercial 
Compra: 6,2166 Venda: 6,2172

EURO turismo 
Compra: 6,2638 Venda: 6,4438
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2489 Venda: 5,2495
DÓLAR comercial
Compra: 5,2785 Venda: 5,2791
DÓLAR turismo
Compra: 5,2740 Venda: 5,4540

QUALICORP ON NM 19.69 +3.85 +0.73

CPFL ENERGIAON NM 26.96 +2.04 +0.54

BRADESPAR PN N1 71.07 +1.38 +0.97

TELEF BRASILON 42.50 +0.95 +0.40

ULTRAPAR ON NM 15.76 +1.09 +0.17

CVC BRASIL ON NM 17.20 −8.56 −1.61

EMBRAER ON NM 19.45 −6.45 −1.34

VIA ON NM 10.61

COGNA ON ON NM 3.12 −6.02 −0.20

LOJAS AMERICPN N1 5.63 −5.70 −0.34

PETROBRAS PN N2 28.64 −2.42 −0.71

VALE ON NM 108.80 +0.46 +0.50

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 30.34 −1.43 −0.44

BRADESCO PN N1 23.04 −0.82 −0.19

MAGAZ LUIZA ON NM 19.42 −4.19 −0.85

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.625,4 +0,31

NASDAQ Composite 14.793,762 -0,20

Euro STOXX 50 4.197,99 -0,75

CAC 40 6.838,77 -0,83

FTSE 100 7.153,98 -0,90

DAX 15.925,73 -0,32

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,66% / 119.180,03 / -2.013,72 / Volume: 34.286.831.265 / Quantidade: 5.312.223
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Economia

Dólar se aproxima 
de R$ 5,30 e tem maior
valor desde maio
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Num dia de tensões domés-
ticas e globais, o dólar se apro-
ximou de R$ 5,30 e fechou no
maior valor desde maio. A Bol-
sa de Valores teve forte queda
e zerou os ganhos acumulados
em 2021.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,281,
com alta de R$ 0,036 (+0,68%).
A cotação teve um dia de vola-
tilidade. Depois de iniciar a
sessão em R$ 5,29, na máxima
do dia, caiu para R$ 5,23 perto
das 12h. À tarde, no entanto, a
moeda voltou a subir, até fe-
char próxima dos valores mais

altos do dia.
A cotação está no maior ní-

vel desde 26 de maio, quando
tinha fechado a R$ 5,313. A di-
visa acumula alta de 1,36% em
agosto. Em 2021, a valorização
chega a 1,77%.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado por ten-
sões. O Índice Bovespa (Ibo-
vespa), fechou aos 119.180
pontos, com recuo de 1,66%. O
indicador operou em baixa
durante todo o dia. Com o de-
sempenho de ontem, os ga-
nhos acumulados em 2021 es-
tão em 0,13%. Em 7 de junho, a
bolsa tinha batido recorde, en-
costando em 131 mil pontos.

Terça-feira, 17 de agosto de 2021

PROPOSTA

FGTS: 96% do lucro deve ser
distribuído para trabalhador
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

O
governo deve propor
que cerca de 96% do
lucro do FGTS (Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço)
seja distribuído aos trabalhadores
neste ano. Isso representa aproxi-
madamente R$ 8,12 bilhões.

A proposta, que está em estudo
pela área econômica do governo,
será analisada pelo Conselho Cu-
rador do FGTS hoje. A informação
foi confirmada à reportagem por
dois integrantes do governo.

O fundo teve lucro de R$ 8,5 bi-
lhões em 2020. Cabe ao Conselho
decidir qual a parcela do resulta-
do positivo irá ser dividida nas
contas dos trabalhadores.

A fatia a ser votada na reunião

desta terça é maior que a distri-
buída no ano passado, quando foi
repassado 66,3% do lucro de R$
11,3 bilhões registrado em 2019.
Com isso, o valor distribuído so-
mou R$ 7,9 bilhões (corrigido pela
inflação).

Portanto, apesar de o lucro ter
caído cerca de 25% entre os ba-
lanços dos dois anos, o governo
pretende conseguir ampliar a di-
visão dos recursos com os traba-
lhadores. Mesmo assim, o valor a
ser repartido neste ano ainda é
menor que em 2019, quando R$
13,3 bilhões (valor corrigido pela
inflação) foram divididos com os
trabalhadores.

O dinheiro não vai diretamen-
te para o bolso, e sim para a conta
da pessoa no FGTS. Os valores são

distribuídos de forma proporcio-
nal às contas dos trabalhadores
no Fundo.

Terão direito ao pagamento
contas que registraram saldo po-
sitivo em 31 de dezembro do ano
passado. A Caixa pretende fazer o
depósito até 31 de agosto.

Por orientação da PGFN (Pro-
curadoria-geral da Fazenda Na-
cional), a distribuição do lucro
também deve beneficiar as contas
extintas do PIS/Pasep, que passa-
ram a integrar o patrimônio do
FGTS.

Para chegar ao patamar de R$
8,1 bilhões a ser distribuído neste
ano, o governo levou em conside-
ração a rentabilidade das contas
vinculadas ao FGTS, que é basea-
da na TR (taxa referencial) mais

3% ao ano. Hoje, a TR está pratica-
mente zerada.

O saldo dos trabalhadores no
fundo rendeu, em 2020, menos
que a inflação naquele ano. O IP-
CA chegou a 4,52%.

Portanto, a proposta de distri-
buir R$ 8,129 bilhões do lucro visa
dar ao trabalhador um ganho real
(acima da inflação) de 0,4%. Ou
seja, a rentabilidade total poderia
ser de 4,92%.

A ideia do governo é que a me-
dida, além de preservar o poder
de compra do saldo no Fundo, se-
ja um incentivo para que os traba-
lhadores mantenham os recursos
nas contas, especialmente no ca-
so daquelas pessoas que optaram
por migrar para a modalidade de
saque-aniversário.

MERCADOS

Analistas financeiros elevam projeção 
da inflação para 7,05% este ano

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA - a inflação oficial do país)
deste ano subiu de 6,88% para
7,05%. É a 19ª elevação consecu-
tiva na projeção. A estimativa
está no Boletim Focus de ontem,
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central (BC)
com a projeção para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de in-
flação é de 3,9%. Para 2023 e
2024, as previsões são de 3,25% e
3%, respectivamente.

A previsão para 2021 está aci-
ma da meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A meta,
definida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, é de 3,75% para es-
te ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja, o li-

mite inferior é de 2,25% e o su-
perior, de 5,25%.

Em julho, a inflação subiu
0,96%, o maior resultado para o
mês desde 2002, quando a alta foi
de 1,19%. Com o resultado, o IPCA
acumula alta de 4,76%, no ano, e
8,99%, nos últimos 12 meses.

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de infla-

ção, o Banco Central usa como

principal instrumento a taxa bá-
sica de juros, a Selic, estabeleci-
da atualmente em 5,25% ao ano
pelo Comitê de Política Monetá-
ria (Copom). Para o mercado fi-
nanceiro, a expectativa é de que
a Selic encerre 2021 em 7,50% ao
ano. Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica
mantenha esse mesmo patamar.
E tanto para 2023 quanto para
2024, a previsão é 6,5% ao ano.

BC/FOCUS

Pequenas indústrias apresentam
evolução positiva no 2o trimestre

O segundo trimestre de 2021
foi marcado pela evolução posi-
tiva das pequenas indústrias. De
acordo com o Panorama da Pe-
quena Indústria, feito pela Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI), houve melhora na situa-
ção financeira, na confiança e
nas perspectivas dos micros e
pequenos empresários.

A média do segundo trimes-
tre de 2021 registrou 46,5 pontos
no Índice de Desempenho da
pequena indústria, resultado
que está acima da média do pri-
meiro trimestre de 2021 (43,9
pontos) e do segundo trimestre
de 2020 (34,1 pontos, influencia-
do pela pandemia). Os índices
variam de zero a 100.

"Para os próximos meses, há
expectativa de novo aumento
desse indicador, em decorrên-
cia: do avanço da vacinação no

Brasil, que está atingindo faixas
etárias que incluem a popula-
ção economicamente ativa; do
aumento do volume de produ-
ção; e da manutenção da cria-
ção de empregos no setor in-
dustrial", diz o relatório técnico
da pesquisa.

O Índice de Situação Finan-
ceira das pequenas indústrias
alcançou 42,3 pontos, o que re-
presenta um aumento de 4,5
pontos em relação ao primeiro
trimestre de 2021. De acordo
com a CNI, a melhora está rela-
cionada à satisfação com o lu-
cro operacional e com a facili-
dade de acesso ao crédito no
período.

PERSPECTIVAS
A falta ou o alto custo de ma-

téria-prima se manteve como
principal obstáculo para as em-

presas dos setores de transfor-
mação e de construção (com
índices de 60,4% e 58,5%, res-
pectivamente), mas ficou em
segundo lugar no ranking de
problemas para os empresários
do setor de extração (36,2%).

O aumento do Índice de
Confiança do Empresário In-
dustrial (Icei) para pequenas
indústrias e do Índice de Pers-
pectivas indicam que micro,
pequenas e médias empresas
têm expectativa de melhora do
ritmo de recuperação da ativi-
dade. O Icei alcançou 60,9 pon-
tos em julho de 2021, após três
aumentos consecutivos e segue
acima da média histórica (52,5
pontos).

O indicador das perspecti-
vas da pequena indústria apre-
sentou aumento de 0,5 ponto
em julho de 2021, alcançando

52,6 pontos.

LEVANTAMENTO
A composição dos índices le-

va em consideração itens como
volume de produção, número de
empregados, utilização da capa-
cidade instalada, satisfação com
o lucro operacional e situação fi-
nanceira, facilidade de acesso ao
crédito, expectativa de evolução
da demanda e intenção de inves-
timento e de contratação.

A pesquisa é divulgada tri-
mestralmente com base na aná-
lise dos dados da pequena in-
dústria, levantados na Sonda-
gem Industrial, na Sondagem
Indústria da Construção e no Ín-
dice de Confiança do Empresá-
rio Industrial. Todos os meses,
as pesquisas ouvem mais de 900
empresários de empresas de pe-
queno porte.

CNIVoos domésticos em
agosto chegam a 70%
do cenário pré-Covid 

TURISMO

CAMILA BOEHM/ABRASIL 

As companhias aéreas na-
cionais tiveram, no mês de
agosto, o quarto mês consecu-
tivo de crescimento no núme-
ro de voos domésticos, com
uma média de 1680 partidas
diárias, o que equivale a 70%
da média de voos no início de
março de 2020, antes dos im-
pactos da pandemia de covid-
19 no setor.  

Os resultados são do levan-
tamento da Associação Brasi-
leira das Empresas Aéreas
(Abear), com base em dados
da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). Ainda segun-
do a associação, este é o se-

gundo melhor desempenho do
indicador desde o início da
pandemia, ficando atrás ape-
nas de janeiro de 2021, que re-
gistrou 75% da média de voos
pré-pademia.

O presidente da Abear,
Eduardo Sanovicz, avalia que a
vacinação contra a covid-19
está influenciando na deman-
da no setor aéreo.

“A imunização está avan-
çando, com boa parte dos
maiores de 18 anos já imuniza-
dos com a primeira dose em
diversas localidades. A chega-
da da vacina para mais públi-
cos é essencial para manter-
mos essa escalada nos núme-
ros”, disse Sanovicz.

Nota
SHOPPINGS DIZEM QUE VENDAS SUPERARAM O
PATAMAR PRÉ-PANDEMIA PELA PRIMEIRA VEZ

Pela primeira vez desde o início da pandemia, os shoppings
tiveram uma data comemorativa com resultado superior às
vendas registradas antes da chegada do coronavírus no Brasil. A
Abrasce (associação dos shoppings) fechou o levantamento do
Dia dos Pais deste ano com um total movimentado pelo setor em
torno de R$ 3,8 bilhões, avanço de 8,3% em relação a 2019, sem
considerar a inflação, segundo a entidade. Na comparação com a

data em 2020, a alta foi de 45,4%, superando a expectativa de
30% de crescimento. O ticket médio das compras também subiu
para R$ 193, ante R$ 172 em 2020, diz a entidade. Segundo o
presidente da Abrasce, Glauco Humai, o setor tem apresentado
tendência de crescimento desde março, quando as medidas de
restrição ao funcionamento dos shoppings começaram a diminuir.
A perspectiva é fechar 2021 com avanço de 58,3% no
faturamento em relação ao ano passado. Para Humai, o momento
é de "otimismo com cautela" devido ao cenário ainda volátil na
saúde, somado a questões como inflação, juros e queda de renda.

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

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
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Rede de investidores vai atrair interessados 
ALANA GANDRA/ABRASIL 

O
Banco Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Social

(BNDES) anunciou, ontem, o
lançamento da Rede de Investi-
dores. A ferramenta inovadora
vai conectar usuários com inte-
resse comum por projetos de in-
fraestrutura e privatizações.

Segundo o diretor de Conces-

sões e Privatizações do BNDES,
Fabio Abrahão, o banco busca
atrair investimentos expressivos
em projetos de infraestrutura e
privatizações, o que é funda-
mental para o desenvolvimento
do país nas próximas décadas.
Abrahão disse que a rede repre-
senta um avanço por possibilitar
a “conexão direta entre poten-
ciais investidores”.

A rede faz parte da platafor-

ma BNDES Hub de Projetos, que
desde o ano passado oferece ao
mercado informações e oportu-
nidades de investimentos em
projetos estruturados pelo ban-
co, viabilizando o contato sigilo-
so, sem custos ou intermediá-
rios, entre potenciais investido-
res locais e internacionais e de-
mais interessados na carteira da
instituição.

São contemplados projetos

de infraestrutura econômica e
socioambiental, incluindo edu-
cação, florestas, saúde, sanea-
mento, portos, iluminação pú-
blica e rodovias, entre outras
áreas. É possível também conec-
tar participantes que queiram se
envolver no mesmo empreendi-
mento ou setor, informou o
BNDES, por meio de sua asses-
soria de imprensa.

Atrair novos investidores pa-

ra o país é a meta da nova ferra-
menta, que deverá funcionar
também como um canal de
contatos entre advogados, con-
sultores, engenheiros e gover-
nos, entre outros interessados.
O Hub de Projetos fornece aos
usuários informações atualiza-
das sobre a carteira de projetos
e acesso a relatórios mensais
produzidos pela equipe de Re-
lacionamento com Investidores

do BNDES. O banco detém a
carteira de projetos em conces-
são de infraestrutura, parcerias
público privadas (PPPs) e priva-
tizações no Brasil, englobando
120 projetos e cerca de R$ 260
bilhões em oportunidades de
investimento.

Para ter acesso a todas as in-
formações, os interessados pre-
cisam se cadastrar no site do
Hub de Projetos do BNDES.  

Plataformas da Petrobras
têm monitoramento integral

O investimento de cerca de R$
10 milhões feito pela Petrobras
no aprimoramento do Centro de
Operações Integradas (COI) na
Bacia de Campos “ampliou os
links de transmissão de dados,
além de usar aplicativos mais ro-
bustos para a transmissão desses
dados, que são fundamentais pa-
ra o monitoramento da produ-
ção”, disse ontem à Agência Bra-
sil o gerente Setorial da compa-
nhia, Alexandre Barbosa da Sil-
veira. O COI monitora a produ-
ção das 28 plataformas situadas
na Bacia Campos, 24 horas por
dia, sete dias por semana, em
tempo real, reconhecendo tudo
que acontece na plataforma e to-
da a tratativa necessária para re-
solução de problemas.  

O sistema acompanha instan-
taneamente os parâmetros de
produção de 190 poços de petró-
leo operados na Unidade de Ne-
gócios da Bacia de Campos (UN-

BC) e evita a parada temporária
das plataformas, além de acom-
panhar as operações e localiza-
ção dos navios-tanques e embar-
cações de suprimentos.

As melhorias trouxeram não
só a ampliação da estrutura físi-
ca, cuja área passou de 500 me-
tros quadrados para 2 mil metros
quadrados, elevando com isso o
número de estações de trabalho,
que subiram de 30 para 50, mas
foi aumentado também o tama-
nho do videowall (monitores co-
nectados em uma grande tela),
onde são colocadas as aplicações
que monitoram toda a parte de
produção e escoamento de óleo
e gás, as variáveis logísticas e de
aliviadores de petróleo, monito-
ramento de plantas de processo.
“Tudo isso a gente consegue
acompanhar tanto no micro-
computador do posto de traba-
lho, como nas grandes telas do
videowall onde ficam disponíveis

as informações para todos que
estão na sala, no que chamamos
de gestão à vista”, disse Silveira.

O investimento de R$ 10 mi-
lhões permitiu também que se
ampliasse a quantidade de salas
de controle remoto das platafor-
mas, que foram instaladas em
terra. “Ou seja, são salas munidas
de equipamentos capazes de
monitorar e controlar as platafor-
mas de maneira remota, aqui de
terra, de onde se pode abrir ou fe-
char uma válvula, ligar ou desli-
gar uma bomba. Eu controlo, de
fato, toda a plataforma aqui de
terra”, destacou Silveira.

No passado, havia somente
quatro plataformas sendo con-
troladas, número que hoje subiu
para 11 controladas remotamen-
te. Alexandre Silveira disse que,
com isso, economizaram-se va-
gas a bordo e reduziu-se a expo-
sição a risco dos operadores com
esse trabalho em terra. 

BACIA DE CAMPOS

Natura vai passar a enviar 
produtos a partir de drones
FILIPE OLIVEIRA/FOLHAPRESS

A Natura se prepara para
transportar cosméticos em
drones a partir de 2022.

A iniciativa é resultado de
uma parceria da Natura com a
empresa Speedbird Aero, ini-
ciada a partir de programa para
identificar startups com poten-
cial para trabalhar junto com a
empresa.

No momento, as compa-
nhias trabalham juntas em tes-
tes internos para avaliação dos
melhores veículos para o trans-
porte de produtos. Também
analisam rotas para solicitar
autorização de voo à Anac
(Agência Nacional de Aviação
Civil).

Um dos objetivos da Natura
ao adotar a tecnologia é avan-
çar na busca por zerar suas
emissões líquidas de carbono
até 2030, diz Leonardo Roma-
no, diretor de cadeia de supri-

mentos, inovação e Logística
do grupo Natura &Co.

Além disso, a companhia
busca melhorar a experiência
do consumidor e acelerar en-
tregas em regiões mais distan-
tes de seus centros logístico e
de acesso mais difícil, afirma.

A empresa diz que o projeto
piloto será feito por equipa-
mentos com capacidade de
voar por até 200 quilômetros
no primeiro trimestre de 2022.
Os drones devem ter capacida-
de de carregar encomendas de
até dez quilos.

A empresa não informa nes-
te momento em quais cidades a
iniciativa irá começar.

Romano ressalva que, ape-
sar do potencial dos drones,
ainda não é o momento de es-
perar um drone entrando pela
janela com perfumes. A regula-
ção, por questões de seguran-
ça, exige que sejam definidos
previamente locais de partida e

aterrisagem para as rotas da
empresa.

No caso da Natura, estão em
análise áreas em locais como
shoppings centers, condomí-
nios residenciais e centros de
distribuição.

Outra ideia em análise é que
caminhões levem produtos de
algum dos dez centros de dis-
tribuição até áreas de decola-
gem de drones para que, daí,
eles possam ser levados rapida-
mente até o consumidor, lojista
ou consultor da empresa.

Após serem adotados por
produtores rurais nos últimos
anos, principalmente para rea-
lizar mapeamento de áreas e
obtenção de dados sobre plan-
tações, os drones vem ganhan-
do novas funções, como entre-
ga de produtos, monitoramen-
to de grandes ativos e controle
de estoques em centros de dis-
tribuição, em projetos envol-
vendo startups.

TECNOLOGIA

Santander fala em orquestrar
golpe contra Lula e PT reage
MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

A deputada federal e presi-
dente nacional do PT, Gleisi
Hoffmann (PT-PR), enviou à
presidente do Banco Santander,
Ana Botín, e ao conselho de ad-
ministração da instituição uma
carta em que cobra medidas
contra um relatório que cita a
possibilidade de golpe contra o
ex-presidente Lula para evitar a
volta do PT ao poder.

O documento é assinado por
um analista de consultoria inde-
pendente e foi enviado a clientes
do banco. O texto fala em "pers-

pectiva de retorno ao poder da
máquina de corrupção do gover-
no Lula" e diz que um novo go-
verno petista representa "uma
ameaça bem mais séria" que o
governo Jair Bolsonaro.

"Ninguém apoiará um golpe
em favor de Bolsonaro, mas é
possível especular sobre um gol-
pe para evitar o retorno de Lula",
afirma o relatório.

"Trata-se de divulgar e re-
vestir com sua credibilidade
um texto que, além de ofensivo
a uma corrente política legíti-
ma, estimula uma visão golpis-
ta e antidemocrática em rela-
ção ao processo eleitoral brasi-

leiro", afirma Gleisi em carta à
direção do banco.

A petista cobra uma retrata-
ção pública do Santander e um
posicionamento sobre a relação
contratual com a consultoria
que produziu o relatório de aná-
lise política.

"A divulgação do documento
por instituição financeira com
sede em outro país revela-se ain-
da mais descabida pelas men-
ções que faz à alegada conve-
niência de um golpe de Estado
no Brasil ou de uma nova conde-
nação política de Lula, para evi-
tar sua eleição", afirma a presi-
dente do PT.
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SP flexibiliza regras
com desafio de ampliar
uso de máscaras

COVID-19

Depois de 510 dias sob limi-
tações impostas pela pandemia
de Covid-19, comércios e servi-
ços no estado de São Paulo vol-
tarão a funcionar a partir de hoje
sem nenhuma restrição de ocu-
pação ou horário. A decisão, cri-
ticada por especialistas, é defen-
dida pelo governo de João Doria
(PSDB) sob o argumento de que
a vacinação contra o coronaví-
rus está avançada e serão manti-
das duas outras medidas obriga-
tórias no estado: o distancia-
mento de 1 metro e o uso de
máscara de proteção facial.

No entanto, como é fácil
constatar nas ruas e estabeleci-
mentos da capital paulista, tanto
o distanciamento como o uso de
máscara não são adotados por
toda a população. A reportagem
percorreu, nos dias 11 e 12 de
agosto, 12 pontos das 5 regiões
de São Paulo e encontrou, em
todos eles, pessoas sem máscara
ou utilizando-a de forma indevi-
da (sem cobrir nariz ou boca).

Não é por falta de aviso ou de
tempo para se adaptar. As más-
caras são obrigatórias em todo o
estado desde 7 de maio de 2020.
Além disso, o desrespeito à regra
pode render multa de R$ 552,71
para o cidadão em situação irre-
gular. Na prática, porém, a lei é
letra morta para muita gente. A
própria Prefeitura de São Paulo
não aplicou nenhuma multa por
desrespeito à medida. A gestão
municipal diz que tem optado
por campanhas educativas e
não punitivas.

O governo estadual, por sua
vez, aplicou 2.822 multas pela
não utilização do equipamento
desde 1º de julho de 2020 -mé-
dia de 217 por mês. A maioria
das autuações foi direcionada a
estabelecimentos flagrados com
clientes que não usavam a pro-
teção. Segundo a Vigilância Sa-
nitária, cerca de 10% foram apli-
cadas a pessoas físicas.

O número baixo de multas
contrasta com a quantidade
elevada de pessoas que pode-
riam ter sido enquadradas na
lei. Levantamento do jornal
Folha de S.Paulo identificou
diversos casos.

Em pontos da zona leste, por
exemplo, a maioria dos tran-
seuntes não usava a proteção.
Na praça Silvio Romero, no Ta-
tuapé, num grupo de 30 pes-
soas, apenas 7 usavam a másca-
ra de maneira correta, 16 a utili-
zavam de forma incorreta e 7
nem sequer estavam com o
equipamento de proteção con-
tra o coronavírus.

No início da noite do dia 11,
na avenida Sapopemba, de um
fluxo de 30 pessoas, só 4 utiliza-
vam máscara corretamente, 12
o faziam de maneira inadequa-
da e 14 estavam sem a proteção.

Na região central, rotina se-
melhante. Na rua da Consola-
ção, em frente à estação Higie-
nópolis/Mackenzie, ao acom-
panhar a passagem de 30 pes-

soas, 5 foram vistas usando a
máscara de maneira incorreta e
4 sem o equipamento. No Largo
Santa Cecília, João Gabriel Silva,
24, funcionário de uma banca
de jornal, diz que muitos clien-
tes só colocam a máscara ao en-
trar na banca ou quando ele pe-
de. "Os clientes não ficam bra-
vos, mas só usam se alguém pe-
dir. E, assim que saem, já a abai-
xam de novo."

No local, em frente à saída do
metrô, a reportagem observou
que muitos passageiros retiram
as máscaras assim que saem da
estação.

Maria Cristina Megid, direto-
ra do Centro Estadual de Vigi-
lância Sanitária, afirma que,
com a flexibilização das regras
ao comércio, será necessário in-
tensificar a fiscalização sobre
uso de máscara. No entanto, diz
que é preciso ter a colaboração
dos municípios. "A gente tem
que continuar orientando, mas
também tem que aplicar a pena-
lidade para que a população sin-
ta que o Estado está olhando e
cuidando para que a regra seja
cumprida. Infelizmente, algu-
mas pessoas e estabelecimentos
só entendem quando há a pena-
lização."

Megid diz que há dificuldade
em multar pessoas físicas, já que
os vigilantes sanitários precisam
estar acompanhados de agentes
policiais nesses casos.

A maior parte das multas
aplicadas a pessoas físicas foi
em casos de autoridades que
descumpriram a regra. É o ca-
so do presidente Jair Bolsona-
ro, multado duas vezes no es-
tado por participar de eventos
com aglomeração sem usar a
máscara. O valor da autuação
é de R$ 552,71.

"Quando uma autoridade,
como o Presidente da Repúbli-
ca, não usa a máscara em um
evento público, há uma mensa-
gem ruim para a população. As
pessoas ficam com a impressão
de que também não precisam
usá-la para se proteger", diz Ja-
mal Suleiman, infectologista do
Instituto Emílio Ribas.

As autoridades paulistas sus-
tentam que, se usadas correta-
mente, as máscaras irão evitar o
aumento de casos após a reto-
mada de comércios e serviços
sem as restrições baixadas em
24 de março de 2020. Eventos
sociais também estão autoriza-
dos a partir de hoje, com exce-
ção de bailes e shows de médio e
grande porte.

Países que flexibilizaram as
restrições antes do Brasil e ex-
perimentaram um aumento de
casos de Covid são usados co-
mo exemplos para justificar
que o uso de máscaras conti-
nue obrigatório. Nos Estados
Unidos e na Europa, a variante
delta levou autoridades a retro-
ceder no relaxamento das re-
gras, incluindo o equipamento
de proteção facial.

CÁRMEN LÚCIA

Aras tem 24h para ‘se mexer’
sobre ataques de Bolsonaro 
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

A
ministra Cármen Lú-
cia, do STF (Supremo
Tribunal Federal),

deu 24 horas para o procurador-
geral da República, Augusto
Aras, se manifestar sobre o fato
de o presidente Jair Bolsonaro
ter usado uma TV pública para
transmitir a live em que fez seu
maior ataque ao sistema de vo-
tação, com diversas mentiras
sobre as urnas eletrônicas.

No último dia 3, a magistrada
já havia solicitado um parecer
da Procuradoria sobre o caso e
afirmado que, em tese, o episó-
dio poderia configurar crime de
natureza eleitoral.

Ontem, a ministra classificou
como "graves" as condutas descri-
tas por deputados do PT na notí-
cia-crime apresentada contra Bol-
sonaro ao Supremo sobre o caso.

Cármen cobrou uma respos-
ta de Aras e impôs um prazo de

"no máximo 24 horas" para que
ele se pronuncie sobre a neces-
sidade de aprofundar ou não as
investigações do caso.

Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, o procurador-geral,
que costuma se alinhar a Bolso-
naro em diversas pautas, tem
contrariado o histórico da insti-
tuição que chefia ao evitar fazer
uma defesa das urnas eletrônicas.

Na semana passada, o minis-
tro Dias Toffoli já havia cobrado
uma resposta de Aras sobre os
ataques do chefe do Executivo
ao sistema eleitoral.

Agora, Cármen foi na mesma
linha e mandou ele se manifes-
tar em um dia. O primeiro pedi-
do da ministra à PGR sobre o ca-
so foi no dia 3. Na ocasião, ela
não determinou prazo a ser se-
guido. Nessas situações, o perío-
do de praxe para apresentar ma-
nifestação é de 15 dias.

Após 13 dias sem resposta e
diante da omissão de Aras na

briga entre Bolsonaro e STF, po-
rém, a magistrada decidiu esta-
belecer uma data limite para a
PGR se pronunciar.

"Em 3.8.2021, determinei vis-
ta à Procuradoria-Geral da Re-
pública e, até a presente data,
não houve manifestação", disse.

Na primeira decisão sobre o
caso, no início do mês, a magis-
trada disse que, apesar de a ju-
risprudência apontar que o STF
não é o foro competente para
analisar ações de improbidade
administrativa, é preciso levar
em consideração que o "grave
relato apresentado pelos autores
da petição conjuga atos daquela
natureza com outros que po-
dem, em tese, configurar crime".

"Servir-se de coisa do público
para interesse particular ou de
grupo não é uso, senão abuso,
por isso mesmo punível -se com-
provado- nos termos constitucio-
nal e legalmente definidos", diz.

Cármen afirmou que não é

permitido "utilização do patri-
mônio público em benefício de
grupo e em detrimento da nação
brasileira".

"A República impõe decên-
cia, integridade e compostura
nos atos e comportamentos dos
agentes públicos. E, no Brasil,
assim é porque a Constituição
assim exige", conclui.

Entre os delitos, ela também
menciona a utilização ilegal de
bens públicos e atentados con-
tra a independência de Poderes
da República.

No pedido apresentado ao
Supremo, os deputados dizem
que Bolsonaro também pode ter
cometido o crime de propagan-
da eleitoral antecipada.

Os autores da petição ainda
citam a incitação a comporta-
mentos dos cidadãos com base
em dados mentirosos, o estímu-
lo a comportamentos contra as
instituições do país e o discurso
de violência.

Fiocruz vai fabricar 60 milhões de
testes de antígeno para Covid-19
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) anunciou, ontem, que
vai produzir 60 milhões de testes
de antígeno para o diagnóstico da
Covid-19 no Sistema Único de
Saúde (SUS). Segundo a funda-
ção, a iniciativa terá investimento
de cerca de R$ 1,2 bilhão, e o
montante de testes a ser fabricado
poderá ser entregue ao Ministério
da Saúde até o final deste ano.  

Além de fabricar os testes, a

Fiocruz será responsável por
treinar equipes e prestar assis-
tência técnica e científica nas lo-
calidades definidas pelo gover-
no federal. A presidente da Fio-
cruz, Nísia Trindade, disse que a
contribuição será mais uma for-
ma de a instituição pôr sua ca-
pacidade tecnológica e de pro-
dução à disposição da saúde pú-
blica brasileira.

A fundação já fornece testes
moleculares (RT-PCR) ao SUS e
continuará a produzi-los. Ao to-

do, a fundação entregou 11,7
milhões de testes RT-PCR em
um primeiro contrato e firmou
novo acordo para disponibilizar
mais 13,7 milhões.

O teste RT-PCR é considera-
do o padrão ouro para a detec-
ção do SARS-CoV-2, e suas
amostras também são impor-
tantes para o monitoramento
das variantes, uma vez que con-
têm o material genético do vírus
e podem ser usadas para o se-
quenciamento. O teste precisa

ser enviado a laboratórios espe-
cializados, onde o processa-
mento pode levar algumas ho-
ras e depende de equipamentos
sofisticados.

O teste de antígeno, por sua
vez, pode ser processado no
próprio local da coleta, em um
procedimento que pode durar
apenas 15 minutos para mostrar
o resultado. A sensibilidade do
teste é menor que a do RT-PCR,
mas também é considerada alta,
com potencial acima de 95%.

SUS

Bolsonaro dá tiro de artilharia em
treino da Marinha em Formosa 

RAMBO NACIONAL

RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

A demonstração da Mari-
nha usada como justificativa
para o  cr i t icado desf i le  de
blindados em frente ao Palácio
do Planalto teve ontem, em
Formosa (GO), tiros de artilha-
ria disparados pelo presidente
Jair Bolsonaro e pelo ministro
da Casa Civil, Ciro Nogueira,
um dos principais líderes do
centrão.

A agenda de Bolsonaro na
manhã de ontem foi pratica-
mente toda ocupada para
acompanhar a Operação For-
mosa, maior exercício anual
da Marinha realizada no Pla-
nalto Central.

É  a  primeira  vez  que um
presidente da República assis-
te  ao exercício,  que durou
aproximadamente duas horas
e foi transmitido pela TV Bra-
sil,  rede de comunicação do
governo.

No início da demonstração,
Bolsonaro e Ciro Nogueira fo-
ram chamados a disparar pe-
ças de artilharia que simula-
ram o bombardeio de posições
inimigas. As peças eram obu-
seiros de 105 mm, com alcance
de 17 quilômetros,  segundo
explicou o cerimonial do Mi-
nistério da Defesa.

A simulação ocorre numa
área mil i tar  em Formosa,  a
cerca de 80  qui lômetros  de
Brasília.

Os exercícios foram acom-
panhados ainda por dezenas
de adidos militares e parla-
mentares aliados do Planalto,
entre eles o senador Marcos
Rogério (DEM-RO).

Embora a presença de Bol-
sonaro estivesse confirmada
desde a  semana passada,  a
part icipação do presidente
numa demonstração de tiro de
artilharia não foi avisada pre-
viamente pelo Ministério da
Defesa.

A Operação Formosa, reali-
zada desde 8 de julho com o
deslocamento de equipamen-
to e veículos do Rio de Janeiro,
envolve cerca de 2.500 milita-
res das três Forças. De acordo
com os militares, o custo apro-

Estádios de São Paulo terão
público a partir de novembro

O governo de São Paulo con-
firmou ontem que os estádios
paulistas terão a volta do públi-
co a partir do dia 1º de novem-
bro. A informação foi dada du-
rante coletiva à imprensa para
anúncios relacionados ao GP de
São Paulo de Fórmula 1, que
acontece em novembro e tam-
bém contará com a presença de
público, desde que as pessoas
usem máscaras, sejam testadas
e estejam vacinadas.  

Os protocolos para a volta do
público aos estádios estão sen-
do elaborados em conjunto com
a Federação Paulista de Futebol
(FPF) e a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) e devem ser
divulgados oportunamente em
nova coletiva à imprensa. “O fu-
tebol terá também seu protoco-
lo. Com a liberação dos estádios
em São Paulo a partir do dia 1°
de novembro, com protocolos,
assim como a F1, para garantir a

volta gradual e segura das torci-
das aos estádios de futebol.
Oportunamente divulgaremos
isso em conjunto com a FPF e a
CBF”, disse o governador de São
Paulo, João Dória.

A presença de torcida nos jo-
gos de futebol está suspensa em
São Paulo desde março do ano
passado, quando teve início a
pandemia do novo coronavírus.

No dia 4 de agosto, o gover-
nador já havia anunciado que, a
partir do dia 1º de novembro,
os shows com público em pé,
torcidas e pistas de dança vão
poder ser realizados no estado
paulista, momento em que o go-
verno estadual espera que pelo
menos 90% dos adultos de São
Paulo tenham concluído o seu
esquema vacinal contra a covid-
19. Esses eventos, segundo o go-
verno paulista, terão controle de
público e o uso de máscara con-
tinuará obrigatório.

Pacheco vê crise entre Poderes e diz
que patriotas são os que querem união

Em meio à nova crise aberta
entre os Poderes, com o anúncio
de Jair Bolsonaro de que vai en-
tregar ao Senado pedido de
abertura de processo contra mi-
nistros do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), o presidente da Ca-
sa, o senador Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), afirmou ontem que
patriotas são os que unem o Bra-
sil e não dividem.

O presidente do Senado ain-
da voltou a afirmar que o Con-
gresso não vai aceitar "retroces-
sos" e que realiza uma "vigorosa
vigilância" da democracia.

A manifestação de Pacheco
acontece após um fim de sema-
na tumultuado, que começou
com o anúncio do presidente de
que vai levar ao Senado um pe-
dido de abertura de processos
contra Luís Roberto Barroso e
Alexandre de Moraes.

O chefe do Executivo tem tra-
balhado com a hipótese de levar
pessoalmente o pedido ao Sena-
do, acompanhado de vários de
seus ministros. A interlocutores
Pacheco tem dito ser contrário a
essa possibilidade, mas que iria
receber Bolsonaro para não criar

novos constrangimentos e atritos.
"O diálogo entre os Poderes é

fundamental e não podemos
abrir mão dele, jamais. Fechar
as portas, derrubar pontes, exer-
cer arbitrariamente suas pró-
prias razões são um desserviço
ao país", escreveu o senador em
suas redes sociais.

"Portanto, é recomendável,
nesse momento de crise, mais
do que nunca, a busca de con-
sensos e o respeito às diferen-
ças. Patriotas são aqueles que
unem o Brasil, e não aqueles
que querem dividi-lo. E os avan-

ços democráticos conquistados
têm a rigorosa vigilância do
Congresso, que não permitirá
retrocessos", acrescentou.

Mais cedo, o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
afirmou em uma rede social ser
"um ferrenho defensor constitu-
cional da harmonia e indepen-
dência entre os Poderes."

"Vigilante e soberana, a Câ-
mara avança nas reformas, co-
mo a tributária que votaremos
nessa semana, na certeza de que
o país precisa de mais trabalho e
menos confusão", escreveu.

CONGRESSO
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ximado de todo o exercício é
de R$ 4 milhões.

A demonstração na manhã
desta segunda foi uma parte
dos exercícios e buscou simu-
lar situações de combate após
um desembarque anfíbio.

A simulação começou com
voos de reconhecimento e de
bombardeio, seguidos dos dis-
paros de artilharia.

Na etapa posterior, milita-
res fizeram demonstração de
destruição de objeto suspeito
de apresentar risco químico
ou biológico. A ação dos mili-
tares nesse ponto ocorreu ao
som da música tema do filme
de ação "Missão: Impossível".

A simulação teve ainda dis-
paros de armamentos em blin-
dados, tanques, helicópteros e
aviões, além de lançadores de
foguetes. Houve ainda salto de
um grupo de paraquedistas
que entregou uma bandeira do
Brasil a Bolsonaro. O presiden-
te não deu declarações aos jor-
nalistas que estavam no local.



Para mostrar serviço,
Lava Jato do Rio assina
delação milionária  

DESMONTE

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Na mira do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, sem
apoio da Procuradoria-Geral
da República e com investiga-
ções anuladas pelas cortes su-
periores, os procuradores da
Lava Jato do Rio Janeiro fecha-
ram um acordo de delação pre-
miada milionário e ofereceram
ao menos três denúncias nos
últimos meses.

Os casos, entretanto, não
têm sido divulgados por causa
do receio de novas investidas
contra os procuradores como a
em andamento no CNMP.

O corregedor-geral do con-
selho, Rinaldo Reis Lima, pediu
em julho a demissão de 11 pro-
curadores que atuaram na Lava
Jato do Rio sob a alegação de
que eles publicaram no site do
MPF dados sigilosos de uma in-
vestigação sobre o ex-ministro
Edison Lobão e de seu filho,
Márcio Lobão.

Transformada em Gaeco
(grupo de atuação contra o cri-
me organizado) pela gestão de
Augusto Aras, a antiga força-ta-
refa chefiada pelo procurador
Eduardo El Hage tem em seus
quadros atualmente 9 procura-
dores e 3 assessores.

A quantidade é classificada
por investigadores como insufi-
ciente para dar conta da análise
de todo material amealhado
nos últimos anos.

Na quinta-feira, os procura-
dores denunciaram o almirante
Othon Pinheiro da Silva, ex-pre-
sidente da Eletronuclear, e mais
cinco pessoas.

Eles são acusados pelos cri-
mes de organização criminosa,
lavagem de dinheiro e corrup-
ção relacionados ao Prosub
(Programa de Desenvolvimen-
to de Submarinos) da Marinha.

O caso teve origem no acor-

do de delação de executivos da
Odebrecht. Além da condena-
ção pelos crimes, o Gaeco pe-
de o confisco de US$ 165 mi-
lhões para reparação dos da-
nos causados. Na cotação
atual, o valor alcança R$ 939
milhões, aponta o MPF.

A denúncia é a terceira dos
últimos dois meses e soma-se a
um acordo de delação fechado
com um doleiro alvo da opera-
ção Câmbio, Desligo que con-
fessou seus crimes e pagou cer-
ca de R$ 200 milhões como res-
sarcimento aos cofres públicos.

O grupo também denunciou
um auditor da Receita Federal
que atuava para a organização
criminosa chefiada pelo ex-go-
vernador Sérgio Cabral e apre-
sentou uma acusação por tráfi-
co internacional de armas con-
tra Ronnie Lessa, preso pela
morte da vereadora Marielle
Franco.

As denúncias e acordos se
dão no pior momento do grupo
responsável pela prisão de Ca-
bral, do ex-presidente Michel
Temer e por desarticular o ban-
co de doleiros chefiado por Dá-
rio Messer, conhecido como
"doleiro dos doleiros".

Além da investida do CNMP,
os procuradores não tem o
apoio da PGR como no auge da
Lava Jato e tem visto seus casos
serem revertidos nas instâncias
superiores,

Na terça-feira passada, a 2ª
turma do Supremo Tribunal Fe-
deral anulou todos os atos do
juiz Marcelo Bretas e enviou pa-
ra a Justiça estadual o material
da operação Esquema S.

A investigação mira escritó-
rios de advocacia contratados
pela gestão de Orlando Diniz na
Fecomércio do Rio de Janeiro,
alguns ligados a parentes de mi-
nistros do Superior Tribunal de
Justiça.

AFEGANISTÃO

Talibã põe americanos para
correr e Biden lava as mãos
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

U
m dia após o Talibã
tomar o controle do
Afeganistão, o presi-

dente Joe Biden veio a público
reafirmar sua decisão de reti-
rar as tropas americanas do
país e atribuiu a culpa do co-
lapso do país no governo e nos
militares afegãos.

"Os líderes do país fugiram.
Isso comprovou que não deve-
mos estar lá. Não devemos lutar
e morrer em uma guerra que os
afegãos não querem lutar. De-
mos a eles todas as chances que
podíamos, mas não podíamos
dar a vontade de lutar", declarou
Biden, em discurso na Casa
Branca, nesta segunda-feira.

"Conversei com Ashraf Ghani
(ex-presidente afegão). Tivemos
conversas francas. Avisei que o
Afeganistão deveria estar pronto
para lutar uma guerra civil,
combater a corrupção e fazer
negociações internas. Eles fa-
lharam em cumprir tudo isso",
prosseguiu o democrata. Ghani
deixou o poder no fim de sema-
na e se refugiou no exterior. Ele
disse que fez isso para evitar um
banho de sangue no país.

Biden disse que, na situação
atual, não haveria como manter
a paz no país sem enviar mais
soldados, o que levaria a uma
terceira década de conflitos.
"Quantas gerações mais tería-
mos de enviar para lá? Não vou
repetir erros do passado, de lutar
em guerras sem fim que não tem
a ver com os interesses dos EUA.
Mantenho minha decisão. Não
haveria uma hora certa para reti-
rar as tropas do Afeganistão."

O presidente repetiu que a
missão dos EUA no país era cap-
turar os terroristas por trás dos
ataques de 11 de setembro de

2001 e evitar que grupos radicais
usassem o Afeganistão como
base, e que isso foi cumprido.
Ele lamentou a situação atual,
mas disse que a missão america-
na nunca teve como meta cons-
truir um país.

O democrata disse ainda que
a missão agora é tirar os cidadãos
americanos e aliados do Afega-
nistão, e que caso o Talibã tente
atrapalhar isso, sofrerá represá-
lias. Também lamentou as cenas
vistas no país nos últimos dias e
prometeu ajudar afegãos que
ajudaram os EUA durante a ocu-
pação militar a deixarem o país.
"Muitos deles não saíram antes
porque acreditavam que o país
poderia se estabilizar", disse.

Ontem, uma multidão de afe-
gãos tentou embarcar em aviões
que deixavam o aeroporto de Ca-
bul. Vídeos mostram pessoas ten-
tando subir em aeronaves em
movimento, prestes a decolar,
para tentar deixar o país. Muitos
no país temem que o novo gover-
no Talibã retome políticas funda-
mentalistas, como a proibição de
que mulheres possam estudar e
trabalhar fora de casa.

Em uma tentativa de passar
uma imagem de moderação, Su-
hail Shaheen, porta-voz do Tale-
ban, escreveu em uma rede social
que o grupo tem ordem para não
atacar a população. "A vida, a
propriedade e a honra não po-
dem ser feridas e deverão ser pro-
tegidas pelos mujahedins (guer-
rilheiros islâmicos)", afirmou.

Também nesta segunda, o se-
cretário de Estado, Antony Blin-
ken, conversou com os minis-
tros de Relações Exteriores da
China e da Rússia sobre a situa-
ção no Afeganistão. Os dois paí-
ses sinalizaram que planejam
ter relações diplomáticas com
um governo afegão comandado

pelo Talibã.
Biden estava em silêncio des-

de sábado passado, quando rea-
firmou sua decisão pela retira-
da, em um comunicado. No do-
mingo, a Casa Branca divulgou
uma imagem dele em uma reu-
nião virtual em Camp David, ca-
sa de campo presidencial, para
tratar da questão.

O democrata deveria tirar al-
guns dias de férias, mas retor-
nou ontem, depois que as cenas
de caos no Afeganistão em meio
à tomada de poder pelo Talibã
geraram críticas ao governo
americano, pela falta de plane-
jamento na retirada.

No domingo, Biden foi ataca-
do por republicanos e ex-diri-
gentes militares durante a ges-
tão de Barack Obama. Ryan
Crocker, ex-embaixador no Afe-
ganistão, disse que a saída de-
monstrou uma "total falta de
coordenação e planejamento
pós-retirada". David Petraeus,
ex-diretor da CIA, classificou a
situação de catastrófica e um
enorme revés para a segurança
nacional. "Se você tivesse man-
tido o status quo, com 2.500 ou
3.500 militares em solo condu-
zindo operações contra o terro-
rismo, esta catástrofe não teria
que acontecer", disse Liz Che-
ney, deputada republicana de
Wyoming, à TV ABC.

No fim de semana, a impren-
sa americana destacou declara-
ções de Biden, de semanas
atrás, que mostravam contradi-
ções. Em julho, ele havia prome-
tido que os EUA continuariam
dando apoio ao governo afegão
e disse acreditar que o Talibã
não tomaria o poder à força, co-
mo ocorreu no domingo, pois os
militares afegãos estariam bem
treinados e equipados.

Pesquisas mostram que a

maioria dos americanos, dos
dois partidos, apoiam a saída
dos EUA do país. No entanto, o
presidente vem sendo criticado
pela forma caótica como a saída
vem ocorrendo, como as infor-
mações de inteligência do go-
verno estavam erradas e por que
seu governo prometia um cená-
rio totalmente diferente do que
ocorreu.

Estimava-se que as forças
afegãs conseguiriam conter o
avanço deles, ou ao menos re-
sistir por alguns meses. Mas o
governo local colapsou em se-
manas, a embaixada dos EUA
em Cabul foi fechada às pressas
e as cenas de afegãos tentando
embarcar de qualquer jeito em
aviões para deixar o país -inclu-
sive tentando se agarrar à aero-
naves em movimento- reforçam
a imagem de que houve uma
derrota americana.

Esta guerra, que começou em
setembro de 2001, é a mais longa
já disputada pelos EUA. Biden
questionava há anos a presença
americana no país. "Eu me opo-
nho a ter forças permanentes no
Afeganistão. Nenhuma nação ja-
mais unificou o Afeganistão. Im-
périos foram lá e não fizeram is-
so", disse no mês passado.

A saída militar havia sido
acordada pelo governo anterior,
de Donald Trump. Em setembro
de 2020, o republicano iniciou
uma negociação com o Talibã,
apontando para a retirada das
tropas americanas do Afeganis-
tão em 2021. Biden deu sequên-
cia às tratativas e, em 14 de abril,
anunciou que colocaria fim à
operação no Afeganistão até a
simbólica data de 11 de setem-
bro de 2021. Em seguida, anteci-
pou o prazo para 31 de agosto, o
que encorajou o Taleban a
avançar rapidamente.

China promete
relações
amistosas 
com Talibã 
THIAGO
AMÂNCIO/FOLHAPRESS

Em um movimento para
expandir sua influência ex-
terna e preservar a seguran-
ça interna,  o  governo da
China anunciou ontem que
quer estabelecer relações
diplomáticas "amistosas e
de cooperação" com o novo
governo do Talibã no Afega-
nistão.

Os países dividem uma
curta fronteira de 76 quilô-
metros numa das regiões
mais sensíveis da China, a
província de Xinjiang, lar da
minoria muçulmana uigur,
alvo de repressão do governo
chinês. Pequim teme que o
Talibã ajude a fomentar mo-
vimentos separatistas e, por
isso, procurou manter rela-
ções extra-oficiais com o gru-
po radical que tomou o po-
der no Afeganistão à força no
domingo.

No fim de julho, por exem-
plo, o ministro das Relações
Exteriores da China, Wang Yi,
se encontrou com o líder do
Talibã, o mulá Abdul Ghani
Baradar, em Tianjin, com di-
reito a fotos oficiais. Na oca-
sião, a China conseguiu ar-
rancar do grupo um compro-
misso de que não apoiaria os
militantes uigures, e em troca
ofereceu apoio econômico e
investimento na reconstru-
ção do país.

Hua Chunying, porta-voz
do Ministério das Relações
Exteriores chinês, afirmou
ontem que a China vai man-
ter "a política da boa vizi-
nhança e a cooperação amis-
tosa" entre os dois países, e
que Pequim "respeita o direi-
to do povo afegão de deter-
minar de forma independen-
te seu próprio destino".

Aulas presenciais
estão autorizadas em
toda a rede estadual 

COVID-19

A partir desta segunda-fei-
ra, as aulas presenciais estarão
autorizadas a retornar em todo
o território fluminense. Todos
os protocolos sanitários neces-
sários serão devidamente
cumpridos. As orientações de
higiene e o bandeiramento de
risco estadual de Covid-19 se-
rão observados, a fim de que as
atividades escolares presen-
ciais ocorram de forma segura
para estudantes e servidores.

De acordo com a resolução
conjunta número 1569, a Se-
cretaria de Estado de Educação
e a Secretaria de Estado de Saú-
de instituíram protocolos e
orientações complementares
para a garantia do atendimento
escolar nas unidades de ensino
da rede estadual e nas escolas
da rede privada vinculadas ao
Sistema Estadual de Ensino do
Rio de Janeiro. O propósito do
documento é autorizar o fun-
cionamento, acompanhamen-
to e avaliação das unidades.

A nova legislação ainda leva
em consideração o regramento
municipal. Caso determinado
município se manifeste contra
a flexibilização do isolamento
social de forma oficial, o ensino
ficará exclusivamente remoto
nessa região. No entanto, há
mudanças no bandeiramento.
Agora, as escolas poderão ofe-
recer aulas presenciais na ban-
deira vermelha.

Deve ser observado o se-
guinte percentual máximo diá-

rio de funcionamento, de acor-
do com a capacidade física de
atendimento da unidade:

1. De até 40% (quarenta por
cento) da capacidade de aten-
dimento da unidade escolar,
no caso de bandeira vermelha;

2. De até 70% (setenta por
cento) da capacidade de aten-
dimento da unidade escolar,
no caso de bandeira laranja;

3. De até 100 % (cem por
cento) da capacidade de aten-
dimento da unidade escolar,
no caso de bandeira amarela e
verde;

É importante frisar que todas
as unidades escolares da rede
estadual de ensino, indepen-
dente da normativa em vigor,
estarão abertas para atender à
comunidade para retirada de
material pedagógico, entrega de
documentos, matrícula de alu-
nos, retirada de kit alimentação,
entre outras questões relativas à
rotina administrativa.

VACINAÇÃO
Já são 95% dos profissionais

da Educação que tomaram a
primeira dose e 45% que estão
com o ciclo vacinal completo.

Os servidores ficarão tem-
porariamente afastados das
atividades presenciais caso
testem positivo ou tenham sin-
tomas de Covid-19, como fe-
bre, calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza,
distúrbios olfativos ou distúr-
bios gustativos.

Afegãos morrem a tiros em
aeroporto controlado pelos EUA 

Em meio ao caos que se ins-
talou no aeroporto internacio-
nal de Cabul desde domingo
passado, com afegãos e estran-
geiros tentando sair do país após
a tomada de poder pelo Talibã,
uma multidão invadiu a pista de
decolagem e pessoas se pendu-
raram em aeronaves em movi-
mento, mostram vídeos em re-
des sociais.

De acordo com a agência de
notícias Associated Press, auto-
ridades já contam sete mortos
na confusão no aeroporto, algu-
mas delas após caíram da aero-
nave em voo.

Segundo um agente america-
no, militares atiraram para cima
para tentar deter as pessoas que
forçavam a entrada na área de
decolagem da aeronave, que
partia de Cabul com funcioná-
rios da embaixada dos EUA. O
Pentágono afirmou que solda-
dos americanos mataram dois
homens armados no aeroporto.

Ontem, o governo dos EUA
tomou o controle do tráfego aé-
reo e afirmou que a prioridade é
garantir a segurança do aero-
porto, que virou sede temporá-
ria da representação diplomáti-
ca do país. Em meio à confusão,
no entanto, suspendeu os voos
militares e civis por volta das
13h (horário de Brasília) -medi-
da que o Pentágono já tinha to-
mado antes, até que voltou atrás
pouco depois.

"Forças militares americanas
estão trabalhando junto com
tropas turcas e outras tropas in-
ternacionais para esvaziar a
área. Não sabemos quanto tem-
po isso levará", explicou John
Kirby (foto), porta-voz do de-
partamento de Defesa.

O chefe do Comando Central
dos Estados Unidos, o general
Kenneth F. McKenzie, que coor-
dena operações militares unifi-
cadas, se encontrou no domingo
com um representante do Tale-
ban em Doha, no Qatar, e conse-

guiu uma garantia de que os re-
beldes não vão interferir nas
operações de evacuação, segun-
do a agência americana Associa-
ted Press.

Embaixadas de Alemanha,
França e Holanda também co-
meçaram a operar a partir do
aeroporto. A primeira-ministra
da Alemanha, Angela Merkel,
afirmou que o foco imediato é a
evacuação do país.

Segundo a líder alemã, 10 mil
pessoas serão retiradas, entre as
quais 2.500 afegãos que traba-
lharam para a Alemanha, além
de ativistas de direitos huma-
nos, advogados e pessoas que
podem estar em risco.

Desde que o Talibã retomou
o poder no Afeganistão, em
meio à retirada de tropas oci-
dentais após 20 anos de guerra,
multidões tentam deixar o país,
com a lembrança do regime -en-
tre 1996 e 2001- marcado pela
violência e pelo desrespeito aos
direitos humanos por parte do
grupo fundamentalista.

Além de diplomatas, famílias
foram ao Aeroporto Internacio-
nal Hamid Karzai na tentativa
de deixar o país. A autoridade
responsável pela aviação no
Afeganistão, entretanto, disse
nesta segunda-feira que o espa-

ço aéreo foi "liberado para mili-
tares" e recomendou que em-
presas aéreas evitem a rota até a
capital.

Desde domingo, a United
Airlines, a British Airways e a
Virgin Atlantic já haviam deixa-
do de operar no espaço aéreo
afegão. Nesta segunda, Qatar
Airways, Singapore Airlines,
Taiwan's China Airlines, Air
France e a holandesa KLM e a
alemã Lufthansa tomaram a
mesma decisão.

Outro movimento na cidade
foi uma corrida aos bancos. O si-
te de notícias Al Jazeera repor-
tou que centenas de moradores
formaram filas nos caixas eletrô-
nicos para sacar dinheiro de
suas contas, viabilizando uma
maneira de fugir do país.

Em uma tentativa de passar
uma imagem de moderação, Su-
hail Shaheen, porta-voz do Tale-
ban, escreveu em uma rede so-
cial que o grupo tem ordem para
não atacar a população. "A vida,
a propriedade e a honra não po-
dem ser feridas e deverão ser
protegidas pelos mujahedins
(guerrilheiros islâmicos)", afir-
mou.

Com o temor de retaliações
por parte do novo governo, mili-
tares afegãos têm tentado fugir
pela fronteira com o Uzbequis-
tão. O país vizinho, no entanto,
afirmou que "forçou o pouso" de
46 aeronaves afegãs com 585
soldados a bordo por terem
atravessado a fronteira ilegal-
mente no fim de semana.

Sem apoio americano, as tro-
pas afegãs tentaram em várias
ocasiões fugir para países vizi-
nhos da Ásia central, sobretudo
o Uzbequistão, desde o início da
ofensiva taleban, em maio,
quando começou a retirada es-
trangeira. As autoridades uzbe-
ques dizem que 22 aviões e 24
helicópteros militares foram
"forçados a pousar" por invadi-
rem o espaço aéreo do país.

INVERNO: Sol com algumas nuvens e 
névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.
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