
MONITOR DO PIB

PGR põe em
xeque eficácia
de máscara
contra Covid

BOLSONARISMO

Em manifestação enviada ao
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), a PGR (Procuradoria-Geral
da República) põe em xeque a
eficácia do uso de máscara para
prevenir a propagação da Co-
vid-19 e afirma que não vê crime
na conduta do presidente Jair
Bolsonaro de não usar o equipa-
mento e promover aglomera-
ções. Segundo a Procuradoria,
desrespeitar leis e decretos que
obrigam o uso de máscara em
local público é passível de san-
ção administrativa, mas não
tem gravidade suficiente para
ensejar punição penal. O pare-
cer é assinado pela subprocura-
dora-geral da República, Lindô-
ra Araújo, uma das pessoas mais
próximas do procurador-geral,
Augusto Aras, e foi enviado ao
Supremo no âmbito das notí-
cias-crime apresentadas pela
presidente do PT, deputada
Gleisi Hoffmann (PT-PR), e por
parlamentares do PSOL contra o
chefe do Executivo. Na primeira,
Gleisi critica as aglomerações de
Bolsonaro e diz que o presidente
teria gastado verba pública de
maneira indevida para custear a
utilização de aeronaves milita-
res e a mobilização de grande
aparato de segurança em suas
viagens. Na segunda, o PSOL ci-
ta o fato de o chefe do Executivo
ter retirado a máscara do rosto
de uma criança. A PGR, porém,
diz que não há crime de Bolso-
naro nesses casos e que "os estu-
dos que existem em torno da efi-
cácia da máscara de proteção
são somente observacionais e
epidemiológicos". PÁGINA 4

Retomada do País perde força
e atividade cai no 2o trimestre

Em um sinal de perda de fôlego, a atividade econômica do país enco-
lheu 0,3% no segundo trimestre, frente aos três primeiros meses de
2021, indicam dados do Monitor do PIB, calculado pelo FGV Ibre (Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). O resultado
foi divulgado ontem. Em relação ao segundo trimestre do ano passado,
houve crescimento de 12,1%. O pesquisador do FGV Ibre Claudio Con-

sidera, coordenador do levantamento, ponderou que o desempenho
positivo está relacionado à base de comparação fragilizada pela pande-
mia. Conforme o economista, a retração de 0,3% mostra que houve
"certo otimismo" de analistas após o PIB (Produto Interno Bruto) avan-
çar 1,2% no primeiro trimestre. Na visão de Considera, "ainda há um
longo caminho para a retomada mais robusta da economia". PÁGINA 2

O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello re-
chaçou as declarações do ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segu-
rança Institucional) (foto) que disse haver possibilidade de intervenção
militar em caso de gravidade na relação entre os Poderes. As declarações
de Heleno foram dadas em entrevista à Joven Pan, na segunda-feira pas-
sada. Nela, o ministro disse que não acreditava em intervenção no mo-

mento e citou o artigo 142 da Constituição, que trata sobre as Forças Ar-
madas e tem sido instrumentalizado por grupos bolsonaristas para justi-
ficar uma intervenção militar. "Não acredito em intervenção no momen-
to. Essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Discordo
até das considerações que fazem sobre o artigo 142, um artigo bastante
claro, basta ler com imparcialidade", disse Heleno. PÁGINA 5

ARTIGO 142

AFEGANISTÃO

Ex-STF rechaça ideia de golpe
militar legal de general Heleno

"O Talibã ganhou a guerra; teremos que negociar com eles",
afirmou ontem o responsável por Relações Exteriores e política de
segurança da União Europeia, Josep Borrell, após reunião com
ministros da área dos 27 países membros do bloco. Borrell disse
que estabelecer o diálogo com o grupo é a única forma de conse-
guir tirar do país estimados 380 afegãos e familiares que trabalha-
vam em suas instituições, além de um número ainda impreciso de
cidadãos europeus de diferentes missões e órgãos. "Não se trata

de reconhecer governo, mas de olhar para o futuro e lidar com as
autoridades, sejam quais forem, para obter o respeito aos direitos
humanos, principalmente de mulheres e crianças, e garantir que
o terrorismo seja combatido", disse. Grupo que foi sinônimo de
radicalismo fundamentalista islâmico no final do século 20, o Ta-
libã derrubou o governo do Afeganistão no último domingo, nu-
ma rápida campanha militar após a retirada dos Estados Unidos
do país. PÁGINA 6

Diplomacia da UE admite acordo com TalibãBraga Netto
se recusa a
falar sobre
voto impresso

GOLPE NAS URNAS
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Para MPT,
minirreforma
‘atropela’
Constituição
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Bolsa fecha no menor
nível desde maio em
dia tenso no mercado
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em mais um dia de tensão
no mercado doméstico e ex-
terno, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) voltou a
cair e fechou no menor nível
em mais de quatro meses. O
dólar alternou altas e quedas,
mas encerrou em leve baixa
após encostar em R$ 5,30 du-
rante a tarde.  

O Índice Bovespa (Iboves-
pa) encerrou ontem aos
117.904 pontos, com queda de
1,07%. O indicador chegou a
cair 2,42% no pior momento
da sessão, por volta das 14h50,
mas amenizou a queda perto
do fim das negociações.

Esse foi o segundo dia segui-
do de recuo no Ibovespa, que
está no menor nível desde 4 de
maio. Com o desempenho de
hoje, o índice passou a registrar

perda em 2021, com queda
acumulada de 0,93% no ano.

O mercado de câmbio teve
desempenho menos turbulen-
to. O dólar comercial fechou o
dia vendido a R$ 5,27, com
queda de R$ 0,011 (-0,2%). A
cotação chegou a cair para R$
5,24 por volta das 12h30, mas
subiu para R$ 5,30 por volta
das 15h. Perto do fim da ses-
são, a divisa desacelerou após
declarações do presidente do
Federal Reserve (Fed, Banco
Central norte-americano), Je-
rome Powell.

O dia foi marcado pelo pessi-
mismo no mercado global e lo-
cal. No exterior, a queda de 1,1%
nas vendas no varejo nos Esta-
dos Unidos em julho surpreen-
deu os investidores. Isso um dia
após a divulgação de que a in-
dústria e o comércio da China
desaceleraram no mês passado.
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Retomada perde força e
atividade cai no 2o trimestre
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

E
m um sinal de perda de
fôlego, a atividade eco-
nômica do país enco-

lheu 0,3% no segundo trimestre,
frente aos três primeiros meses
de 2021, indicam dados do Mo-
nitor do PIB, calculado pelo FGV
Ibre (Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio
Vargas). O resultado foi divulga-
do ontem.

Em relação ao segundo tri-
mestre do ano passado, houve
crescimento de 12,1%. O pesqui-
sador do FGV Ibre Claudio Con-
sidera, coordenador do levanta-
mento, ponderou que o desem-
penho positivo está relacionado
à base de comparação fragiliza-
da pela pandemia.

Conforme o economista, a re-
tração de 0,3% mostra que hou-
ve "certo otimismo" de analistas
após o PIB (Produto Interno
Bruto) avançar 1,2% no primeiro
trimestre. Na visão de Conside-
ra, "ainda há um longo caminho
para a retomada mais robusta
da economia".

"A atividade está se recupe-
rando, mas não na magnitude
que as pessoas acham que esta-
ria se recuperando. Quando o
PIB cresceu 1,2% no primeiro
trimestre, houve analistas di-
zendo que a economia poderia

crescer entre 5% e 7% neste
ano", afirma Considera.

O monitor busca antecipar o
ritmo da atividade econômica
no país. O resultado oficial do
PIB é calculado pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

A divulgação do FGV Ibre é
mensal. Em junho, a atividade
econômica teve avanço de 1,2%
ante maio, conforme o monitor.
Frente ao sexto mês de 2020,
houve elevação maior, de 10,1%,
também relacionada à base de
comparação fragilizada.

O resultado oficial do PIB do
segundo trimestre será apresen-
tado no dia 1º de setembro pelo
IBGE.

Pela ótica da oferta, dois dos
três setores pesquisados ficaram
no vermelho entre abril e junho,
sinaliza o Monitor do PIB. A
agropecuária caiu 4,4% frente ao
primeiro trimestre, enquanto a
indústria recuou 1,9%.

Já o setor de serviços, bastan-
te afetado pela chegada da Co-
vid-19, avançou 0,7%. Esse seg-
mento é o principal componen-
te do PIB sob a ótica da oferta,
respondendo por cerca de 70%
do indicador. Reúne uma gran-
de variedade de negócios, de pe-
quenos comércios a instituições
financeiras e de ensino.

"O setor de serviços está co-

meçando a reviver com o apren-
dizado da população sobre a
pandemia. Por exemplo, você
ainda não vai a um restaurante,
mas pede comida em casa", cita
Considera.

Pela ótica da demanda, o
consumo das famílias avançou
0,8% no segundo trimestre, em
relação ao primeiro, mostra o
Monitor do PIB. Também houve
alta no consumo do governo
(0,3%), nas exportações (8,3%) e
nas importações (9,7%).

Já os investimentos produti-
vos na economia brasileira, me-
didos pelo indicador de FBCF
(Formação Bruta de Capital Fi-
xo), caíram 2,2%. Segundo Con-
sidera, a retração veio após o re-
sultado do primeiro trimestre
(alta de 4,3%) ter sido turbinado
por impactos do regime adua-
neiro especial, o Repetro, que
permite ao setor de petróleo e
gás importar bens de capital
sem pagar tributos federais. En-
tre eles, plataformas.

O regime permite que as pla-
taformas possam ser considera-
das ativos permanentes das pe-
troleiras instaladas no país, e
não mais prestação de serviços
pagos a subsidiárias ou fornece-
dores no exterior.

Na visão de analistas, a vaci-
nação contra a Covid-19 tende a
beneficiar setores como o de

serviços, que depende da circu-
lação de clientes, ao longo do se-
gundo semestre. O desemprego
e a inflação em alta, por outro la-
do, desafiam a recuperação eco-
nômica.

No trimestre encerrado em
maio, dado mais recente dispo-
nível, a taxa de desemprego foi
de 14,6% no país. Havia 14,8 mi-
lhões de trabalhadores desocu-
pados à época.

A escalada da inflação nos úl-
timos meses tem sido puxada
pela energia elétrica, que ficou
mais cara em razão da crise hí-
drica. A escassez de chuva der-
ruba o nível de reservatórios de
usinas hidrelétricas, forçando o
acionamento de térmicas, que
envolvem custos maiores. O re-
flexo é a conta de luz mais alta
na casa dos consumidores e nas
empresas. 

"A economia vai continuar
crescendo no terceiro e no quar-
to trimestres, pelo menos em re-
lação ao ano passado. Mas não
vejo uma trajetória de recupera-
ção tão forte, inclusive em 2022.
Tem desemprego, tem inflação,
tem pandemia. As pessoas estão
esquecendo que a inflação tira o
poder de compra das famílias,
assim como o desemprego. São
vários problemas antes de uma
recuperação forte", observa
Considera.

MERCADOS

Pressionado, TCU deve aprovar edital do 5G
O ministro das Comunicações,

Fábio Faria (PSD-RN) pediu aos
integrantes do TCU (Tribunal de
Contas da União) que o edital do
leilão do 5G fosse aprovado sem
restrições.

Os apelos de Faria, feitos pes-
soalmente em visita aos ministros
do TCU ontem, foram atendidos
parcialmente e o plenário do tri-
bunal deverá aprovar as regras,
contrariando recomendações da

área técnica, na sessão de hoje.
Depois de consultar ministros

do TCU, o relator do processo,
Raimundo Carrero, decidiu man-
ter a construção de uma rede pri-
vativa para a administração pú-
blica federal e o programa de co-
nectividade na Amazônia (Pais)
como investimentos obrigatórios.

Os dois projetos devem custar
cerca de R$ 2,5 bilhões, e quem
vencer o leilão poderá abater es-

se valor ao assumir esse compro-
misso de investimento. Há ainda
outras contrapartidas previstas
no edital.

A área técnica do TCU emitiu
um parecer ao gabinete do minis-
tro Carrero na semana passada
vetando ambos os projetos no
edital. Os auditores consideram
que esses projetos são ilegais por
ferirem o preceito do interesse co-
letivo previsto na Lei Geral de Te-

lecomunicações (LGT).
Para eles, esses projetos só

atenderão pequenos grupos. Por
isso, recomendaram que fossem
retirados da lista de contraparti-
das e seu valor incorporado ao
preço das frequências.

Depois de debater o assunto
com alguns pares do TCU, Carre-
ro avaliou que seria melhor man-
ter os projetos, particularmente a
rede privativa. 

TECNOLOGIA

Silva e Luna destaca eficiência da
Petrobras na transição energética
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

O presidente da Petrobras,
Joaquim Silva e Luna destacou,
em entrevista coletiva na Offsho-
re Technology Conference
(OTC), em Houston, nos Estados
Unidos, o papel da estatal no con-
texto da transição energética. Se-
gundo Luna, a eficiência opera-
cional em gases de efeito estufa é
uma das quatro métricas de topo
da companhia, que influenciam a
remuneração de todos os execu-
tivos e empregados. “Como re-
sultado do esforço que vem sen-
do feito pela companhia, as emis-
sões para cada barril produzido
pela Petrobras caíram pratica-
mente à metade nos últimos 11
anos”, afirmou.

“Todas as nossas ações estão
voltadas para produção com bai-
xo carbono, tanto na fase de ex-
ploração e produção quanto na
fase de refino. O nosso planeja-
mento estratégico para 2022-
2026 vai novamente contemplar
todas as ações com preocupação
não só com descarbonização,

mas também com o meio am-
biente”, enfatizou o presidente da
Petrobras.  

Silva e Luna destacou que a
produção no pré-sal chegou a 2
milhões de barris de óleo equiva-
lente por dia no segundo trimes-
tre de 2021, atingindo a marca de
70% do total extraído pela empre-
sa. “Desta produção, mais de 80%
é de petróleo de baixo custo de
produção e baixo teor de emis-
sões, o que confirma o potencial
das gigantescas reservas no litoral
do Brasil no novo contexto da in-
dústria do petróleo”. Os bons re-
sultados no pré-sal comprovam o
acerto da estratégia de investir fir-
memente no desenvolvimento
do setor, acrescentou.

CAMPO DE BÚZIOS
No encontro, foi realizada

uma sessão especial que deta-
lhou as tecnologias desenvolvi-
das para viabilizar o Campo de
Búzios, que levaram a Petrobras a
receber pela quarta vez o Distin-
guished Achievement Award for
Companies, principal prêmio da

indústria mundial de petróleo e
gás. De acordo com o gerente
executivo de Búzios, Marcio
Kahn, esse campo tem o maior
volume de petróleo no portfólio
da Petrobras e também é o maior
campo de petróleo em águas pro-
fundas do mundo. "Esse campo
ocupa uma área que é maior do
que a cidade de Nova York.”

Kahn destacou alguns dos re-
sultados alcançados desde abril
de 2018, quando foi iniciada a
produção no campo. “Em 2020,
após menos de dois anos de ope-
ração, o Campo de Búzios ultra-
passou a marca de produção de
600 mil barris de petróleo por dia,
devido aos expressivos resulta-
dos operacionais e a um estudo
técnico que permitiu que nossas
unidades operassem acima da
capacidade original.”

Outros recordes citados por
Kahn foram a produção média
atual por poço de 36 mil barris
por dia (com picos de até 70 mil)
e produção acumulada de 100
milhões de barris de óleo equiva-
lente alcançada em apenas 18

meses. Segundo  Kahn, essas
marcas são mais relevantes dian-
te dos complexos desafios do
campo, com temperaturas e
pressões elevadas nos reservató-
rios, rochas heterogêneas que fa-
voreciam a perda de fluidos du-
rante a perfuração e fundo do
mar muito acidentado, que difi-
cultava a ancoragem das unida-
des de produção. “Para superar
esses desafios, enquanto enfren-
távamos forte restrição de inves-
timentos, tivemos de desenvolver
tecnologias inovadoras que nos
permitissem, simultaneamente,
melhorar a produtividade, segu-
rança e reduzir custos”, explicou.

Kahn elogiou o trabalho do
corpo técnico da Petrobras e de
seus parceiros. “A experiência
técnica do nosso time, desenvol-
vida ao logo de décadas, foi indis-
pensável para alcançarmos feitos
tão incríveis. A cooperação e co-
laboração com fornecedores,
universidades e pesquisadores
também foram extremamente
valiosas e abriram caminho para
inovação e conquistas", afirmou.

AUTO-ELOGIO

Em 7 meses, bancos
comunicaram 234,3 mil
operações suspeitas  

COAF

ALEX RODRIGUES/ABRASIL 

De janeiro a julho deste
ano, os bancos brasileiros já
comunicaram ao Conselho de
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) quase a mesma
quantidade de operações com
indícios de crimes financeiros
que reportaram durante todo o
ano passado.  

Nos primeiros sete meses
deste ano foram feitas
234.336 comunicações de
operações suspeitas (COS) ao
Coaf – o número equivale a
quase 95% das 248.989 notifi-
cações feitas  ao longo de
2020. Em 2019 foram registra-
das 118.507 COS,  segundo
dados da Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban).

De acordo com a  Lei nº
9.613, de 1998, representantes
de diversos segmentos (e não
só das instituições bancárias)
devem notificar o Coaf sem-
pre que identificarem transa-
ções com indícios de lavagem
de dinheiro, de financiamento
de atividades terroristas ou de
outras práticas ilícitas previs-
tas em lei.

Há ainda um segundo tipo
de comunicação, a de Opera-
ção em Espécie (COE), feita
pelos mesmos setores, e que
envolve movimentações em
dinheiro acima do valor esta-
belecido em norma. Atual-
mente, este valor está fixado
em R$ 50 mil.

De janeiro a julho deste
ano, os bancos já reportaram
ao Coaf 2.571.495 casos de
operação em espécie superio-
res a R$ 50 mil. Em 2020, foram
4.173.745, um número 46% su-
perior às 2.849.911 feitas em
2019. Em casos como estes, as
instituições bancárias e de-

mais setores obrigados devem
fornecer os dados cadastrais
da conta movimentada, in-
cluindo a identificação de seu
titular, além de informar a
quantia movimentada e a
identidade de quem efetuou a
operação.

Durante a abertura do 11º
Congresso de Prevenção à La-
vagem de Dinheiro e ao Finan-
ciamento do Terrorismo, orga-
nizado pela Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), o
presidente da entidade, Isaac
Sidney, comentou o aumento
do número de COS, asseguran-
do que isto faz parte do empe-
nho do setor bancário para
cumprir a legislação e garantir
a idoneidade do sistema.

“Este aumento se deve a
uma série de fatores, mas eu
queria destacar que estamos
investindo volumes robustos
[de dinheiro] em tecnologia,
com uso de modernas ferra-
mentas de tecnologia para
identificar os delinquentes
financeiros”, afirmou Sidney,
destacando que,  ao longo
dos últimos anos, as comuni-
cações de operações suspei-
tas subsidiaram milhares de
relatórios de inteligência fi-
nanceira  produzidos pelo
Coaf, fomentando investiga-
ções  que resultaram em
ações dos órgãos de controle
e combate a ilícitos financei-
ros e outros crimes.

“Durante o período de pan-
demia, vimos crescer expo-
nencialmente a ação de crimi-
nosos, seja através de fraudes
bancárias, seja através de es-
quemas espúrios para desvio
de verbas públicas na aquisi-
ção de insumos e equipamen-
tos médicos destinados ao
combate a covid-19.”

As publicações legais de sua empresa com o melhor 
preço em um jornal de qualidade
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Lewandowski manda
Saúde enviar vacinas
para 2a dose em SP 

COVID-19

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O ministro Ricardo Lewan-
doswki (foto), do Supremo Tri-
bunal Federal, determinou que
o Ministério da Saúde envie
imediatamente a São Paulo a
quantidade de vacinas necessá-
rias para garantir a aplicação da
segunda dose na população de
São Paulo, que já está parcial-
mente imunizada com a pri-
meira dose.

O governo de João Doria
(PSDB) vem travando uma
disputa com o governo federal
em torno da quantidade de
imunizantes que deve ser en-
viada ao estado.

Há algumas semanas, o Mi-
nistério da Saúde, em reunião
tripartite, entre representantes
de secretarias de saúde esta-
duais e municipais, decidiu mu-
dar os critérios de distribuição
das doses. Por ele, o envio de va-
cinas deverá atender ao critério
da faixa etária de cada unidade
da federação.

Antes, o sistema levava em
consideração o total da popula-
ção de cada estado. São Paulo,
assim, recebia cerca de 22% das
doses. Pelo novo cálculo, pas-
sou a receber 18%.

O objetivo, segundo o minis-
tério, era o de que todos os esta-
dos finalizassem "o processo de
imunização sem que haja bene-
fícios ou prejuízos à suas res-
pectivas populações". A pasta
informou ainda ao STF que "a
compensação se dará de modo
gradual".

O governo Doria discordou.
E pediu que o STF determinasse
a reposição das doses cortadas,
além de garantir o fluxo no cri-
tério que vinha sendo adotado.

Lewandowski ainda não
decidiu sobre a reposição das
doses cortadas. Mas determi-
nou que a pasta siga o fluxo
para garantir a segunda dose a
todos aos já parcialmente
imunizados.

Na decisão, ele afirmou que
"a continuidade da entrega das
doses de vacinas contra a Co-
vid-19 são fundamentais para a
adequada execução das políti-
cas de imunização empreendi-
das pelos entes federados, as
quais contemplam a divulgação
antecipada dos calendários de
vacinação, sempre acompa-
nhada com grande expectativa
pela população local".

"Mudanças abruptas de
orientação que têm o condão de
interferir nesse planejamento
acarretam uma indesejável des-
continuidade das políticas pú-
blicas de saúde dos entes fede-
rados, levando a um lamentável
aumento no número de óbitos e
de internações hospitalares de
doentes infectados pelo novo
coronavírus, aprofundando,
com isso, o temor e o desalento
das pessoas que se encontram
na fila de espera da vacinação",
segue o magistrado.

No sábado passado, o minis-
tro Marcelo Queiroga afirmou
que a ação do governo de São
Paulo na Justiça para exigir
maior repasse de vacinas é des-
cabida e classificou o ato como
litigância de má-fé -quando o
Judiciário é usado de forma in-
devida ou abusiva.

Em evento de abertura de

um plano nacional de testagem
contra a Covid-19, em Brasília, o
ministro ainda acusou o estado
chefiado por João Doria (PSDB)
de retirar doses de vacina a mais
do Instituto Butantan.

"Apesar de ser um direito ir à
Justiça, entendo que é uma
ação descabida. De certa ma-
neira, é uma litigância de má-fé
por parte do estado de São Pau-
lo", disse o ministro. "Como es-
tão anunciando vacinação en-
tre 18 e 20 anos [de idade] e não
tem vacina? Tem vacina sim,
têm recebido vacinas".

O secretário de Saúde de
São Paulo, Jean Gorinchteyn,
chegou a viajar a Brasília para
se encontrar com o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga. Do-
ria chegou a conversar com ele
também.

O governador paulista já afir-
mou que não aceitaria "boicote"
e que as decisões do ministério
foram "arbitrárias", ferindo o
"pacto federativo". O Ministério
da Saúde nega qualquer tipo de
boicote.

Em meio ao impasse, o Mi-
nistério da Saúde também sus-
tentou que haveria uma dívida
de doses do governo de São
Paulo com o PNI (Programa
Nacional de Imunização). O es-
tado teria retido uma quantida-
de superior de Coronavac à que
teria direito, antes de entregar
uma das remessas do imuni-
zante do Instituto Butantan ao
programa.

Para compensar, o ministé-
rio teria retido as 228 mil doses
de Pfizer.

O secretário Gorinchteyn
afirmou na ocasião que "não
existe débito" de São Paulo com
o PNI. "Nós fazemos as contas
minuciosamente. Isso não
aconteceu", afirma ele. O gover-
no de SP chegou a pedir uma in-
vestigação do Ministério Públi-
co de SP.

O ministério, por sua vez,
afirmou que houve divergên-
cia de cálculo entre a Secreta-
ria Estadual de Saúde de São
Paulo e a pasta, uma vez que o
Instituto Butantan faz a entre-
ga de doses diretamente ao
governo paulista.

No estado, são 91,15% dos
adultos com pelo menos a pri-
meira dose. A meta do governa-
dor João Doria (PSDB) é come-
çar hoje a vacinação de adoles-
centes.

Ontem, começa nova fase da
flexibilização das medidas de
distanciamento no estado, em
que comércio e serviços pode-
rão funcionar sem restrição de
ocupação e horário e eventos
poderão voltar a acontecer, des-
de que com distanciamento de
um metro entre as pessoas e uso
de máscara, entre outras regras.

ARROCHO

MPT vê inconstitucionalidade
em minirreforma trabalhista 
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

A
provado pela Câmara,
o projeto que tem sido
chamado de minirre-

forma trabalhista, por criar novas
modalidades de contratações e
mudar normas da CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho), não
está de acordo com a Constitui-
ção Federal, segundo o MPT (Mi-
nistério Público do Trabalho).

Em análise técnica da propos-
ta, o órgão afirma que o texto "tem
o risco de gerar insegurança jurí-
dica e consequências altamente
danosas para a sociedade".

O documento é assinado por
mais de 15 procuradores, inclu-
sive pelo procurador-geral do
Trabalho, José de Lima Ramos
Pereira.

O governo argumenta que a
redução de direitos trabalhistas é
uma forma de incentivar a quali-
ficação e formação profissional
de pessoas que, futuramente, vão
entrar no mercado formal de tra-
balho (com carteira assinada).

Procurado, o Ministério do
Trabalho e Previdência não co-
mentou a nota técnica do MPT. O
pacote trabalhista, que já passou
pela Câmara, ainda depende de
votação no Senado e, depois, se-
guirá para sanção do presidente
Jair Bolsonaro.

Medidas na área trabalhista
que estavam sendo desenhadas e
anunciadas pelos ministros Pau-
lo Guedes (Economia) e Onyx Lo-
renzoni (Trabalho e Previdência)
foram inseridas dentro de um
projeto que já ia direto para o ple-
nário da Câmara.

A oposição ao governo de Jair
Bolsonaro disse que foi feita uma
manobra para acelerar a votação

de uma minirreforma trabalhista,
sem que a proposta fosse discuti-
da pelos deputados.

Segundo o MPT, novos pro-
gramas trabalhistas e mudanças
na CLT não poderiam ter sido co-
locados na proposta (medida
provisória voltada para prorrogar
programa de corte de jornada e
de salários durante a pandemia),
que originalmente não previa al-
terações de normas desse porte.

A medida provisória foi edita-
da por Bolsonaro e é um instru-
mento que tem tramitação mais
célere no Congresso. É comum
parlamentares e o governo usa-
rem esse instrumento para incluir
emendas e acelerar propostas le-
gislativas de interesse próprio.
Quando isso ocorrer, as emendas
são chamadas de jabutis.

Os procuradores argumentam
que o STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) já decidiu contra o uso de
jabutis e que a prática é inconsti-
tucional.

A nota técnica diz ainda que,
segundo convenção da OIT (Or-
ganização Internacional do Tra-
balho) ratificada pelo Brasil, alte-
rações na CLT precisam passar
por discussão em um grupo for-
mado por governo e representan-
tes dos trabalhadores e dos em-
pregadores.

No pacote trabalhista aprova-
do pela Câmara, há a criação de
três programas trabalhistas.

O Requip (regime de qualifica-
ção profissional), voltado para jo-
vens, desempregados e pessoas
carentes, prevê a criação de bô-
nus (bolsa) de até R$ 550 por mês
pago ao trabalhador em treina-
mento. O contrato está vinculado
a um curso de qualificação profis-
sional. Após um ano, o trabalha-

dor tem direito a um recesso re-
munerado de 30 dias. Não há pre-
visão de 13º nem de FGTS.

"O afastamento artificial da
natureza do vínculo firmado en-
contra-se em rota de colisão com
o próprio princípio do valor so-
cial do trabalho", critica o MPT.

Outro tipo de contratação pre-
visto foi pedido por Onyx, o Pro-
grama Nacional Prestação de
Serviço Social Voluntário. Ele
permite que prefeituras possam
contratar temporariamente pes-
soas para serviços.

Nesse caso, não há previsão de
férias, nem 13º pagamento, nem
FGTS. Mas, como a política ainda
depende de regulamentação das
prefeituras, isso pode mudar.

A nota dos procuradores res-
salta que os direitos assegurados
"seriam o valor horário do salário
mínimo, o vale-transporte e, ape-
nas eventualmente, alimentação,
em total desacordo" com a Cons-
tituição.

Dos três programas do projeto
aprovado, o único que prevê vín-
culo empregatício é o Priore (Pro-
grama Primeira Oportunidade e
Reinserção no Emprego). Férias e
13º estão garantidos. Mas, nesse
tipo de programa, haverá uma re-
dução do recolhimento para o
FGTS dos empregados.

Em relação às mudanças na
CLT, o texto estende o critério de
dupla visita, considerado por crí-
ticos como uma flexibilização da
fiscalização trabalhista, para to-
das as companhias.

Conforme a medida, a empre-
sa só será autuada na segunda
vez que um auditor visitar a em-
presa. A primeira visita serve co-
mo orientação.

Segundo os procuradores, isso

também valerá para os casos de
trabalho análogo ao trabalho es-
cravo e infantil.

"Retiram-se, assim, poderes
punitivos e inibitórios da inspe-
ção do trabalho, o que pode re-
sultar em estímulo à prática de
ilicitudes e incremento de aci-
dentes, mortes e adoecimentos
nas relações laborais", diz o do-
cumento.

Outra mudança é que, após
receber um auto de infração tra-
balhista, a empresa poderá recor-
rer a um conselho, que hoje não
existe. Essa nova instância seria
então anterior à esfera judicial.

Para o MPT, a criação do con-
selho, que será formado por audi-
tores e representantes dos traba-
lhadores e também dos emprega-
dores, pode gerar o "risco de se
submeter a análise de tais docu-
mentos a critérios políticos e de
conveniência".

O projeto também cria uma
regra limitando o pagamento de
bônus por empresas a funcioná-
rios. O teto é de até quatro vezes
por ano (uma a cada trimestre). A
legislação atual não prevê uma
regra para esses pagamentos.

Um artigo incluído no texto
aprovado pela Câmara acaba
com a jornada máxima de seis
horas diárias para os trabalhado-
res de minas em subsolo. A jorna-
da da categoria poderá subir para
até 12 horas diárias.

Isso, segundo os procurado-
res, fere o dever previsto na Cons-
tituição de "redução dos riscos
inerentes ao trabalho".

Outro item permite a redução
do adicional de horas extras para
atividades e profissões com carga
horária diferenciadas, como pro-
fessores e jornalistas.

THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

O Conselho Curador do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) aprovou a distribui-
ção de 96% do lucro do fundo
aos trabalhadores neste ano. Is-
so representa aproximadamen-
te R$ 8,12 bilhões.

A proposta, antecipada pela
Folha na segunda-feira passada,
foi apresentada pelo Ministério
da Economia e teve apoio dos
representantes dos trabalhado-
res e dos empregadores que
compõem o colegiado.

O fundo teve lucro de R$ 8,5
bilhões em 2020. Coube ao
Conselho decidir qual a parcela
do resultado positivo irá ser di-
vidida nas contas dos trabalha-
dores.

A fatia aprovada reunião des-
ta 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 so-
mou R$ 7,9 bilhões (corrigido

pela inflação).
Portanto, apesar do lucro ter

caído cerca de 25% entre os ba-
lanços dos dois anos, o governo
conseguiu ampliar a divisão dos
recursos com os trabalhadores.

Mesmo assim, o valor a ser
repartido neste ano ainda é me-
nor que em 2019, quando R$
13,3 bilhões (valor corrigido pe-
la inflação) foram divididos com
os trabalhadores.

O dinheiro não vai direta-
mente para o bolso, e sim para a
conta da pessoa no FGTS. Os va-

lores são distribuídos de forma
proporcional às contas dos tra-
balhadores no Fundo.

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

Para chegar ao patamar de R$
8,1 bilhões a ser distribuído nes-
te ano, o governo levou em con-
sideração a rentabilidade das
contas vinculadas ao FGTS, que
é baseada na TR (taxa referen-

cial) mais 3% ao ano. Hoje, a TR
está praticamente zerada.

Com isso, o saldo dos traba-
lhadores no fundo rendeu, em
2020, menos que a inflação na-
quele ano. O IPCA chegou a
4,52%.

Portanto, a distribuição de R$
8,129 bilhões do lucro busca
possibilitar ao trabalhador um
ganho real (acima da inflação)
de 0,4%. Ou seja, a rentabilidade
poderia ser de 4,92%.

A ideia do governo é que a
medida, além de preservar o
poder de compra do saldo no
fundo, seja um incentivo para
que os trabalhadores mante-
nham os recursos nas contas,
especialmente no caso daque-
las pessoas que optaram por
migrar para a modalidade de
saque aniversário.

Esse novo mecanismo foi
criado pelo governo do presi-
dente Jair Bolsonaro e permite
que o trabalhador saque uma
parte do dinheiro do FGTS todos
os anos.

RECURSOS

ANTT marca para 29 de outubro
leilão da Dutra e da Rio-Santos

A Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)
marcou para o próximo dia 29
de outubro o leilão de conces-
são das rodovias Presidente Du-
tra e Rio-Santos. O contrato terá
duração de 30 anos e a previsão
é de R$ 14,8 bilhões em investi-
mentos da iniciativa privada.

Segundo o Ministério da In-
fraestrutura, os investimentos
serão usados para ampliar a ca-
pacidade das vias, com dupli-

cações, implantação de tercei-
ras e quartas faixas e vias mar-
ginais.

O projeto também inclui
quatro pontos de parada para
caminhoneiros e redução nas
tarifas de pedágio.

O segmento tem extensão to-
tal de 625 quilômetros, com-
preendendo 355 quilômetros
de pista na rodovia BR-116 en-
tre o município de Seropédica,
na região metropolitana do Rio

de Janeiro, e o entroncamento
com a marginal Tietê, em São
Paulo -a via Dutra-, e, na Rio-
Santos, de 270 quilômetros na
rodovia BR-101 entre a capital
fluminense e Ubatuba, no lito-
ral paulista.

O leilão seguirá um modelo
híbrido de concorrência, com
um valor máximo da tarifa e um
teto de desconto. Ganha o cer-
tame quem ofertar o maior des-
conto ao usuário dentro do teto

permitido. O critério de desem-
pate será o valor de outorga.

O contrato prevê o sistema
free flow, um pedágio com co-
brança automática eletrônica e
sem cancela, que oferece um
valor variável de acordo com a
demanda de veículos. O teste
desse sistema deve ocorrer na
região de Guarulhos (SP).

A concessão atual,  com a
CCR, venceu em fevereiro e foi
prorrogada por 12 meses.

RODOVIAS
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O fundo teve lucro de R$ 8,5 bilhões em

2020. Coube ao Conselho decidir qual a

parcela do resultado positivo irá ser

dividida nas contas dos trabalhadores.

Conselho aprova distribuição de 96%
do lucro do FGTS aos trabalhadores



Lula sela paz com 
PSB  para pavimentar
aliança nacional  

PERNAMBUCO

Em dois dias intensos de
reuniões no Recife, o princi-
pal objetivo da visita do ex-
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) foi cumprido:
selar a paz com o PSB em Per-
nambuco para pavimentar
aliança nacional entre as
duas siglas em 2022.

O ex-presidente também se
sentou com líderes de partidos
da base de sustentação de Jair
Bolsonaro, mas que apoiam o
governo do PSB em Pernam-
buco, além de conversar com
deputados do PDT de Ciro Go-
mes e ir a um assentamento do
MST (Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra).

Lula deixou a capital per-
nambucana em direção a Te-
resina na manhã de ontem
com o sentimento de que o ca-
minho para o entendimento
entre PT e PSB, assim como
ocorreu em 2018, passa pri-
mordialmente por um acordo
em Pernambuco.

Em jantar ocorrido no últi-
mo domingo passado no Pa-
lácio do Campo das Prince-
sas,  sede do governo esta-
dual, Lula deixou claro que a
briga intensa na eleição mu-
nicipal de 2020 entre os pri-
mos João Campos (PSB), pre-
feito do Recife, e a deputada
Marília Arraes (PT), era um

problema deles.
Campos se elegeu no segun-

do turno centrando força no
discurso antipetista -disse que
uma candidata do PT não po-
deria falar em corrupção.

"De fato, a campanha muni-
cipal de 2020 não foi fácil, foi
muito radicalizada. Mas temos
que entender que estamos em
um outro momento da conjun-
tura que exige uma união dos
partidos do campo progressis-
ta", avalia a presidente nacio-
nal do PT, a deputada federal
Gleisi Hoffmann (PR).

Lula ressaltou que, histori-
camente, PT e PSB sempre ti-
veram mais convergências do
que divergências. No encontro,
não se falou de composição de
chapas, mas, ao dizer que esta-
va disposto a ser candidato a
presidente, o petista fez ques-
tão de ponderar que "não fica-
ria com raiva" se os socialistas
tivessem nome próprio na dis-
puta presidencial.

Ao mesmo tempo em que si-
naliza com uma composição
em Pernambuco apoiando a
candidatura do PSB ao governo
do estado, a maior estrela petis-
ta tem estimulado, nos bastido-
res, nomes como o do senador
Humberto Costa (PT-PE) a co-
locar o bloco na rua de maneira
a pressionar os socialistas.

BOLSONARISMO

PGR põe em xeque eficácia
de máscara contra Covid-19 
MATHEUS TEIXEIRA E 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

E
m manifestação enviada
ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal), a PGR

(Procuradoria-Geral da Repú-
blica) põe em xeque a eficácia
do uso de máscara para prevenir
a propagação da Covid-19 e afir-
ma que não vê crime na conduta
do presidente Jair Bolsonaro de
não usar o equipamento e pro-
mover aglomerações.

Segundo a Procuradoria, des-
respeitar leis e decretos que ob-
rigam o uso de máscara em local

público é passível de sanção ad-
ministrativa, mas não tem gravi-
dade suficiente para ensejar pu-
nição penal.

O parecer é assinado pela sub-
procuradora-geral da República,
Lindôra Araújo, uma das pessoas
mais próximas do procurador-
geral, Augusto Aras, e foi enviado
ao Supremo no âmbito das notí-
cias-crime apresentadas pela
presidente do PT, deputada Glei-
si Hoffmann (PT-PR), e por par-
lamentares do PSOL contra o
chefe do Executivo.

Na primeira, Gleisi critica as
aglomerações de Bolsonaro e

diz que o presidente teria gasta-
do verba pública de maneira in-
devida para custear a utilização
de aeronaves militares e a mobi-
lização de grande aparato de se-
gurança em suas viagens.

Na segunda, o PSOL cita o fa-
to de o chefe do Executivo ter re-
tirado a máscara do rosto de
uma criança.

A PGR, porém, diz que não há
crime de Bolsonaro nesses casos
e que "os estudos que existem
em torno da eficácia da máscara
de proteção são somente obser-
vacionais e epidemiológicos".

"Afastou-se, então, legalmen-

te, a possibilidade de se consi-
derar criminosa a conduta de
quem, no atual contexto de epi-
demia, deixa de usar máscara de
proteção facial, equipamento
cujo grau de eficácia preventiva
permanece indefinido", diz.

A PGR afirma que para haver
consumação de crime de infra-
ção de medida sanitária preven-
tiva é necessário que se crie, de
fato, situação de perigo para a
saúde pública.

"É preciso que a conduta pos-
sa realmente ensejar a introdu-
ção ou propagação de doença
contagiosa", disse a PGR.

Brasil ultrapassa 570 mil mortes 
por Covid e 20,4 milhões de casos

CORONAVÍRUS

O Brasil atingiu, ontem, a
marca de 570.718 mortes pela
Covid desde o início da pande-
mia. O país também atingiu
20.417.204 pessoas infectadas
pela doença.

Ontem, foram registradas
1.137 mortes por Covid e 38.218

casos da doença.
As médias móveis de mortes

e casos permanecem em estabi-
lidade.

A média de mortes agora é de
833 óbitos por dia, queda de 10%
em relação ao dado de duas se-
manas atrás, o que representa

uma situação de estabilidade.
Já a média móvel de casos é

de 29.117 por dia, redução de
11% em relação ao dado de duas
semanas atrás, o que configura,
mais uma vez, um momento de
estabilidade.

A média é um instrumento
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estatístico que busca amenizar
grandes variações nos dados,
como costumam ocorrer em fi-
nais de semana e feriados. Ela é
calculada pela soma do núme-
ro de mortes dos últimos sete
dias e a divisão do resultado
por sete.

O momento merece atenção
e cuidado, apesar dos números
inferiores ao de semanas passa-
das. O país já tem circulação co-
munitária da mais transmissível
variante delta, que vem causan-
do aumentos expressivos de ca-
sos em outros países.



Braga Netto agora
prefere não dar opinião
sobre voto impresso 

VOLTANDO ATRÁS

O ministro da Defesa, Walter
Braga Netto, negou ontem que
tenha feito qualquer ameaça às
eleições de 2022 e disse que a
discussão sobre a confiança da
urna eletrônica virou uma bata-
lha de vida ou morte.

Braga Netto compareceu a
uma audiência conjunta das
comissões de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle, de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacio-
nal e Trabalho, Administração
e Serviço Público.

O general defendeu suas fa-
las sobre voto impresso e re-
bateu as críticas ao tema. "Eu
acho engraçado hoje em dia
que, se a pessoa tem uma po-
sição diferente, ela é crimina-
lizada", afirmou.

Braga Netto se negou a es-
clarecer sua posição sobre o as-
sunto. "Eu não vou dizer se sou
a favor ou não, não estou aqui
para emitir opiniões, estou aqui
para esclarecer as posições da-
das pelas Forças Armadas."

Já no mês passado, em nota
oficial, o ministro fez coro com
o presidente Bolsonaro e disse
que existe no país uma deman-
da por legitimidade e transpa-
rência nas eleições. Segundo
ele, ao levantar a bandeira bol-
sonarista, a discussão sobre
"voto eletrônico auditável por
meio de comprovante impres-
so é legítima".

"Acredito que todo cidadão
deseja a maior transparência e
legitimidade no processo de es-
colha de seus representantes
no Executivo e no Legislativo
em todas as instâncias", afir-
mou o militar na ocasião

Ontem, na Câmara, o gene-
ral disse não ter feito ameaças
caso a PEC (Proposta de Emen-
da à Constituição) do voto im-
presso fosse rejeitada -o que
acabou ocorrendo na Câmara
no dia 10 de agosto.

"Não me comunico com
presidentes dos Poderes por in-
termédio de interlocutores. No
mesmo dia, ainda pela manhã,
o presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), confirmou publicamente
que não houve este episódio.
Considero esse assunto resolvi-
do, esclarecido e encerrado."

Reportagem do jornal O Es-
tado de S. Paulo publicada nes-
ta quinta afirma que o ministro
teria mandado, por meio de um
interlocutor, um recado a Lira
segundo o qual, sem a aprova-
ção do voto impresso, não ha-
veria eleições em 2022.

O general falou que o presi-
dente Jair Bolsonaro determi-
nou restrições às celebrações
de 7 de Setembro, quando é co-
memorada a Independência do
Brasil. "Não haverá desfiles. Is-
so foi passado exatamente em
virtude da pandemia", disse.

"Nada impede que, depen-
dendo da situação de cada lo-
calidade, haja aquelas exposi-
ções e demonstrações que são
feitas normalmente: bandas,
exposição de materiais e tudo
mais. Mas desfiles não estão
previstos."

Caminhoneiros alinhados
ao presidente tentam marcar
uma paralisação para o dia 7 de
Setembro. O protesto, segundo
vídeo divulgado por Sérgio
Reis, seria favorável ao presi-
dente e defenderia a destitui-
ção de ministros do STF (Su-
premo Tribunal Federal) e o vo-
to impresso.

Braga Netto também falou
sobre o desfile de blindados
realizado no mesmo dia da
apreciação do voto impresso
pelo plenário da Câmara dos
Deputados e afirmou que nun-
ca houve intenção de pressio-
nar ou ameaçar Poderes, gru-
pos ou qualquer pessoa.

ARTIGO 142

Ex-STF rechaça ideia de golpe
militar legal de general Heleno
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O
ex-ministro do STF
(Supremo Tribunal
Federal) Celso de

Mello rechaçou as declarações
do ministro Augusto Heleno
(Gabinete de Segurança Institu-
cional) que disse haver possibi-
lidade de intervenção militar em
caso de gravidade na relação en-
tre os Poderes.

As declarações de Heleno fo-
ram dadas em entrevista à Joven
Pan, na segunda-feira passada.
Nela, o ministro disse que não
acreditava em intervenção no
momento e citou o artigo 142 da

Constituição, que trata sobre as
Forças Armadas e tem sido ins-
trumentalizado por grupos bol-
sonaristas para justificar uma
intervenção militar.

"Não acredito em intervenção
no momento. Essa intervenção
poderia acontecer num caso
muito grave. Discordo até das
considerações que fazem sobre
o artigo 142, um artigo bastante
claro, basta ler com imparciali-
dade. Mas não acredito que ve-
nha a ser empregado na situação
atual e espero que não seja em-
pregado jamais", disse Heleno.

Celso de Mello afirmou ser
"inquestionável" o fato de que o

artigo 142 "não confere suporte
institucional nem legitima a in-
tervenção militar em qualquer
dos Poderes da República, sob
pena de tal ato, se consumado,
traduzir um indisfarçável (e re-
pulsivo) golpe de Estado!". O ex-
ministro deu essas declarações
ao portal ConJur.

Celso de Mello também afir-
mou que a "distorcida interpre-
tação do artigo 142 da Constitui-
ção é repugnante e inaceitável".
"Pois traduz expressão de osten-
sivo desapreço que perigosa-
mente conduz à prática autocrá-
tica do poder, à asfixia dos indiví-
duos pela opressão do Estado e à

degradação, quando não supres-
são, dos direitos fundamentais
da pessoa cuja prevalência tra-
duz, no plano ético, o sinal visível
da presença de instituições que
apenas florescem em solo irriga-
do pelo sonho generoso da liber-
dade e da democracia", disse.

O ex-ministro também disse
que quem "admite a mera possi-
bilidade de intervenção militar
nos poderes do Estado, como o
Judiciário e o Legislativo, é um
profanador dos signos legitima-
dores do Estado democrático de
Direito e conspurcador dos va-
lores que informam o espírito da
República!" 

Para Pacheco, impeachment de
ministros 'não é recomendável'

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), afir-
mou ontem que não considera
recomendável a abertura de pro-
cessos de impeachment de mi-
nistros do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) neste momento, ao
contrário do que propõe o presi-
dente Jair Bolsonaro.

No último fim de semana, o
chefe do Executivo disse nas re-
des sociais que vai levar ao Sena-
do um pedido de abertura de
processo contra os ministros

Alexandre de Moraes e Luís Ro-
berto Barroso -além de integran-
te do Supremo, este último tam-
bém é presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral).

Embora tenha dito que vai
considerar a iniciativa de Bolso-
naro, Pacheco afirmou que um
pedido como esse poderia preju-
dicar a "pacificação" da socieda-
de brasileira.

"Já há pedidos de impeach-
ment de ministros do Supremo
no âmbito do Senado. A presi-

dência entendeu que não havia
ambiente nem justa causa para o
encaminhamento e evolução
desses pedidos porque entende-
mos justamente isso: precipitar-
mos uma discussão de impeach-
ment, seja do Supremo, seja do
presidente da República, qual-
quer tipo de ruptura, não é algo
recomendável para um Brasil
que espera uma retomada do
crescimento, uma pacificação
geral, uma pauta de desenvolvi-
mento econômico, de combate à
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miséria e à pobreza, de combate
ao desemprego", afirmou.

Ao todo, o Senado tem 17 ini-
ciativas de abertura de investiga-
ção contra ministros do Supre-
mo. São 10 pedidos contra Mo-
raes e 5 contra Barroso -alguns,
no entanto, solicitam a abertura
de processos contra mais de um
ministro.

Pacheco ainda disse que a
pauta propositiva do Brasil "fica-
ria realmente muito prejudicada
com o esgarçamento das insti-
tuições".

"É isso que nós temos que
buscar evitar e encontrar as
ações que sejam realmente salu-
tares, que sejam positivas para
esse ambiente de pacificação. É
isso que eu estou cuidando, é is-
so que estou buscando, e vou in-
sistir nisso. 



Chefe de penitenciárias
cai, e novo escolhido
também é investigado 

BANDIDOS NO PODER

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Após a Polícia Federal pren-
der Raphael Montenegro, então
secretário de Administração Pe-
nitenciária do Rio, por suspeita
de ligação com uma facção cri-
minosa, o governador Cláudio
Castro escolheu para a vaga Vic-
tor Hugo Poubel.

Delegado federal, Poubel é
investigado pela própria PF por
suspeita de ter recebido propi-
na da organização criminosa
chefiada pelo ex-governador
Sergio Cabral por meio de Hud-
son Braga, ex-secretário de
Obras do Rio.

Cabral chegou a delatar Pou-
bel em seu acordo de colabora-
ção premiada que foi anulado
pelo STF.

Segundo Cabral, o delegado,
entre 2012 e 2013, teria procura-
do a cúpula do governo flumi-
nense para fornecer informa-
ções sobre investigações em an-
damento na PF do Rio que en-
volviam Hudson Braga.

Poubel teria solicitado o pa-
gamento de R$ 300 mil a ser
efetuado via um escritório de
advocacia.

"O colaborador disse ter en-
tendido claramente que se tra-
tava de um pedido de paga-
mento de propina, ou melhor,
uma extorsão policial, na forma
como se expressou. O valor soli-
citado, sob o pretexto de paga-
mento de honorários, seria de
R$ 300.000,00, para resolver o
problema", diz trecho de um re-
latório da PF anexado ao acordo
de colaboração.

Ainda segundo Cabral, o
delegado tentou convencer
assessores do governador so-
bre uma possível nomeação
para o cargo de secretário de
Segurança Pública.

Caso fosse nomeado, disse
o ex-governador, Poubel teria
dito que "formaria uma rede
de proteção para ele e seus
aliados".

Poubel, antes mesmo da de-
lação de Cabral, era investigado
pela PF por sua ligação com
Hudson Braga.

O inquérito foi aberto após
os investigadores encontrarem
no celular de Braga uma série
de conversas e registros de en-
contros com o delegado federal.

Na investigação, a PF che-
gou a ouvir o assessor especial
de Cabral, Ary Ferreira das
Costa Filho.

Mesmo sem fechar um acor-
do de colaboração, diz a PF em
relatório, Ary confirmou todos
os fatos narrados por Cabral so-
bre Poubel ter solicitado o paga-
mento de propina por meio de
um escritório de advocacia

A PF ainda realizou algu-
mas diligências e descobriu
que, em 2014, Poubel esteve
no gabinete do então governa-
dor Sérgio Cabral.

Além disso, pesquisas no sis-
tema interno da corporação
mostraram que Poubel acessou
investigações de interesse do
grupo de Cabral em que ele não
atuava como delegado.

"Os inquéritos acima expos-
tos, consultados pelo Victor
Poubel, não eram presididos
por ele, entretanto, a referida
autoridade policial ocupava a
função de Chefia da Unidade,
possuindo acesso a todos, pelos
Siscart, não se sabendo ainda se
havia motivo plausível para
acesso aos mesmos (inquéri-
tos), naquelas datas", diz a PF.

Ao Painel, da Folha de S.Pau-
lo, Poubel afirmou que desco-
nhece "qualquer fato crimino-
so" imputado a ele e que a inclu-
são de seu nome na delação de
Cabral é um absurdo.

"Sou delegado federal há 27
anos, passei por diversos seto-
res da PF, estava trabalhando
normalmente na PF do Rio, e
nunca fui chamado para expli-
car qualquer fato desta nature-
za", disse.

O delegado também disse
que desconhece o inquérito
aberto contra ele e que nunca
foi chamado para depor.

"Se tive alguma relação (com
o grupo de Cabral), esta foi ape-
nas institucional. Qualquer coi-
sa além disso é mentira ou ma-
nipulação", afirmou.

AFEGANISTÃO

Chefe da diplomacia da UE
já admite acordo com Talibã
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

"O
Talibã ga-
nhou a guer-
ra; teremos

que negociar com eles", afirmou
ontem o responsável por Rela-
ções Exteriores e política de se-
gurança da União Europeia, Jo-
sep Borrell, após reunião com
ministros da área dos 27 países
membros do bloco.

Borrell disse que estabelecer
o diálogo com o grupo é a única
forma de conseguir tirar do país
estimados 380 afegãos e familia-
res que trabalhavam em suas
instituições, além de um núme-
ro ainda impreciso de cidadãos
europeus de diferentes missões
e órgãos.

"Não se trata de reconhecer
governo, mas de olhar para o fu-
turo e lidar com as autoridades,
sejam quais forem, para obter o
respeito aos direitos humanos,
principalmente de mulheres e

crianças, e garantir que o terro-
rismo seja combatido", disse.

Grupo que foi sinônimo de
radicalismo fundamentalista is-
lâmico no final do século 20, o
Talibã derrubou o governo do
Afeganistão no último domingo,
numa rápida campanha militar
após a retirada dos Estados Uni-
dos do país.

O chefe da diplomacia da UE
afirmou que o colapso do gover-
no afegão e a tomada de poder
pelos talibãs terá "grande impac-
to na segurança regional e inter-
nacional": "É o mais importante
evento desde que a Crimeia foi
arrebatada pela Rússia, com
grandes consequências para o
mundo ocidental".

De acordo com Borrell, o Oci-
dente precisará refletir sobre o
fracasso de duas décadas de in-
tervenção e investimentos na
construção de uma nova socie-
dade no país asiático.

A luta contra a organização Al
Qaeda no Afeganistão foi bem-

sucedida nesse período, segundo
ele, mas o processo de constru-
ção da nação falhou, "apesar da
enorme quantidade de recursos
direcionados ao país".

A União Europeia, um dos
principais doadores para progra-
mas de desenvolvimento afegão,
afirmou que esses repasses estão
suspensos, mas que ajuda huma-
nitária será mantida.

A reunião também discutiu
como evitar que a crise afegã re-
sulte em milhões de refugiados
chegando às portas da Europa,
como aconteceu em 2015 e 2016.

O tema será assunto de nova
reunião nesta quarta entre os mi-
nistros do Interior, que também
discutirá a crise imigratória na
Lituânia e vizinhos, provocada
pelo que o bloco chama de
"guerra híbrida" promovida pela
Belarus.

Segundo Borrell, uma das for-
mas de lidar com o fluxo migra-
tório afegão será apoiar países li-
mítrofes, como Paquistão e Irã.

Fora da UE, europeus como
Albânia e Kosovo aceitaram pe-
dido dos Estados Unidos para
abrigar em seus territórios refu-
giados afegãos que procuram
asilo na América do Norte.

Questionado sobre se acredi-
tava que o Talibã de hoje pudes-
se ser diferente do que foi venci-
do 20 anos atrás, ele respondeu
que a tomada de poder era ainda
muito recente para qualquer
avaliação. "Aparentemente são
os mesmos. Mas falam inglês
melhor", acrescentou.

O grupo lançou uma ofensiva
ontem para se mostrar mais tole-
rante, que incluiu uma entrevista
na TV para uma apresentadora
mulher.

Em outra conversa com jorna-
listas, o porta-voz Zabihullah
Mujahid disse que o Talibã quer
paz, negou represálias contra an-
tigos adversários e afirmou que
os direitos das mulheres serão
protegidos –dentro do "arcabou-
ço do Islã".

Tempestade
dificulta
busca por
sobreviventes 

O Haiti foi atingido ontem
pela depressão tropical Grace,
dois dias após o país ter regis-
trado um forte terremoto que
deixou 1.419 vítimas e mais de
6,9 mil feridos, segundo balan-
ço oficial mais recente. Na ma-
nhã de hoje, a depressão se in-
tensificou em uma tempestade
tropical, segundo o Centro Na-
cional de Furacões.

Fortes chuvas e ventos de
até 75 km/h atrapalham as
buscas sob os escombros de
possíveis sobreviventes e, em
muitas áreas, os trabalhos dos
socorristas foram suspensos.
Estima-se que quase 40 mil ca-
sas foram destruídas por conta
do sismo do sábado.

Grace se abateu sobre as re-
giões do sudoeste haitiano
mais assoladas pelo tremor de
magnitude 7,2, atingindo cida-
des arrasadas com ventos for-
tes e chuvas torrenciais e cau-
sando inundação em ao me-
nos uma área. Prevê-se que a
tempestade despejará até 38
centímetros de chuva em par-
tes do Haiti, criando o risco de
marés de tempestade.

HAITI

Após 27 anos, júri
absolve 5 policiais  

NOVA BRASÍLIA

Os cinco policiais acusados
de matar 13 pessoas durante
operação na favela de Nova Bra-
sília, no Rio de Janeiro, em 1994,
foram absolvidos pelo Tribunal
do Júri ontem.

O júri, composto por sete
pessoas, reconheceu a existên-
cia do crime, mas não a autoria
dos réus. O próprio Ministério
Público do Rio de Janeiro, que
denunciou os acusados por ho-
micídio qualificado em 2013, 19
anos após os fatos, pediu a ab-
solvição dos policiais por falta
de provas.

Se tivessem sido condena-
dos, Rubens de Souza Bretas, Jo-
sé Luiz Silva dos Santos, Carlos
Coelho de Macedo, Paulo Ro-
berto Wilson da Silva e Ricardo
Gonçalves Martins poderiam ter
sido sentenciados a cumprir de
12 a 30 anos de prisão por cada
uma das 13 mortes.

Antes de ler a sentença do
júri, a magistrada Simone de
Faria Ferraz, que presidiu a ses-
são, afirmou que "é tempo de
lembrar 13 mortos deitados em
solo, em praça pública, amon-
toados como resto, como que
avisos claros de demonstração
de força".

"Fato é que ecoam ainda pe-
las vielas da cidade, longe dos
refletores do asfalto, o silêncio
assombrado, a realidade, a infe-
liz realidade: o Estado que não
julga, o Estado policialesco, o
Estado de Força, o Estado de Ar-
mas", disse a juíza.

O episódio de Nova Brasília é
um dos exemplos mais simbóli-
cos da inércia da Polícia Civil, do
Ministério Público e da Justiça

para investigar e, eventualmen-
te, acusar e punir policiais en-
volvidos em operações com
mortes. Por não ter apurado o
caso com eficiência, o Brasil
chegou a ser condenado na Cor-
te Interamericana de Direitos
Humanos em 2017.

Na manhã de 18 de outubro
de 1994, um grupo de 40 a 80
policiais civis e militares matou
13 pessoas em uma incursão na
comunidade, sendo quatro
adolescentes. Nova Brasília é
uma das 15 favelas que inte-
gram o Complexo do Alemão,
na zona norte.

Os exames cadavéricos mos-
tram tiros de curta distância.
Um jovem tinha dois ferimen-
tos a bala -um em cada olho.
Uma sindicância do governo
concluiu que existiam fortes in-
dícios de que pelo menos al-
guns dos homens haviam sido
assassinados sem apresentar
resistência.

Segundo noticiado à época,
policiais invadiram pelo menos
cinco casas, dispararam contra
quem estava lá, e levaram os
corpos à praça principal da co-
munidade. Três agentes tam-
bém torturaram e estupraram
três mulheres, entre elas duas
adolescentes, segundo depoi-
mento das vítimas.

Duas dessas mulheres parti-
ciparam do júri como testemu-
nhas da acusação na segunda-
feira. Uma delas reconheceu um
dos policiais, 27 anos depois do
ocorrido, após a magistrada que
presidiu a sessão ter autorizado
um pedido de reconhecimento
feito pelo Ministério Público.

Aposta de Putin, novo
avião de transporte 
pega fogo, cai e mata 3
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O único protótipo apto a
voar do novo avião de trans-
porte russo Iliushin Il-112V
caiu ontem em Kubinka, a cer-
ca de 70 km de Moscou.

A aeronave é a aposta do go-
verno de Vladimir Putin para
substituir a frota de cargueiros
leves herdados da União So-
viética, e estava em fase de tes-
tes desde seu primeiro voo, em
2019.

Não se sabe a causa exata do
acidente, mas um vídeo que
circulou pela internet deixa
claro que o problema começou
no motor direto do turboélice.
Ele pega fogo e ao tentar virar o
avião para a direita, os pilotos
perdem sustentação e ele cai
invertido rumo ao solo.

Os três pilotos de teste, in-
clusive o lendário Nikolai Kui-
mov, morreram. Eles se apro-
ximavam do aeroporto de Ku-
binka, e o avião espatifou-se

numa área de floresta densa,
gerando uma bola de fogo e fu-
maça.

O Il-112V é a versão militar
de um controverso projeto de
avião leve de carga, para trans-
portar 5 toneladas. Em 1994,
três anos após o ocaso soviéti-
co, a fabricante Iliushin ofere-
ceu ao governo o modelo, que
na versão civil pode levar 44
passageiros.

Com baixos investimentos e
suspeitas de irregularidades
no cumprimento do contrato o
avião se arrastou sem nem um
protótipo ser construído.

Já sob Putin, em 2010 o go-
verno enfim cancelou o proje-
to.  Três anos depois,  ele  foi
reativado sob novas bases e
enfim andou. Três aviões fo-
ram construídos e um, o que
caiu nesta terça, estava em tes-
tes de voo há dois anos.

No mês passado, o vice-pre-
miê Iuri Borisov havia dito em
uma entrevista que o progra-

ma enfrentava dif iculdades
técnicas, em especial devido
ao peso acima do esperado da
fuselagem do avião.

A expectativa era de ver as
questões solucionadas até o
fim do ano e acelerar a produ-
ção, dado o envelhecimento
acelerado da frota de cerca de
cem Antonov An-26 em opera-
ção na Rússia.

O venerando avião é usado
em quase 30 países, e foi a base
da aviação de transporte regio-
nal soviética e russa.

Ele foi desenhado, contudo,
pelo escritório Antonov, que
na separação da União Soviéti-
ca ficou na Ucrânia, país com
quem a Rússia mantém uma
tensa relação.

Assim, a Iliushin, que inte-
gra com as fabricantes como a
Mikoian-Gurevitch e Sukhoi a
holding Corporação Unida de
Aeronaves, foi incentivada a se
dedicar a projetos que seriam
naturais da Antonov.

ILIUSHIN II

Extremista fala a apresentadora na
TV para tentar se mostrar moderado
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Vencida no domingo passado
a ofensiva militar que o recolocou
no poder no Afeganistão, o  Tali-
bã lançou ontem uma campanha
para tentar convencer o país e o
mundo de que não repetirá no
governo o regime atroz que co-
mandou de 1996 a 2001. 

Em sua primeira entrevista
coletiva desde a tomada de Ca-
bul, o porta-voz Zabihullah Mu-
jahid disse que o grupo quer
paz, negou represálias contra
antigos adversários e afirmou
que os direitos das mulheres se-
rão protegidos -dentro do "arca-
bouço do Islã", o que é no míni-
mo nebuloso.

Sob seu governo, mulheres
eram alvo prioritário da repres-
são brutal que os fundamentalis-
tas islâmicos exerciam baseados
numa leitura extremista do Co-
rão. Agora, diz, é "um momento
de orgulho para a nação".

Mais cedo, o Talibã já havia
tentando dar cores simbólicas à
sua versão 2021: um dos respon-

sáveis pela área de mídia do gru-
po, Mwalawi Abdulhaq Hemad,
sentou-se no estúdio com a
apresentadora Beheshta Arg-
hand, da mais popular rede de
TV afegã, a Tolo.

"Ficamos todos impressiona-
dos, claro, isso nunca tinha acon-
tecido", disse por meio de mensa-
gem o jornalista Ali Ahmed, que
trabalha eventualmente para o
canal e está escondido na casa de
parentes numa vila perto de Ca-
bul. Talibãs já concederam entre-
vistas a mulheres, mas sempre de
redes ocidentais.

Na TV, o  anunciou uma anis-
tia ampla no país, não apenas pa-
ra militares que aderissem ao
grupo, como havia dito na segun-
da-feira passada. Incentivou que
mulheres voltassem logo ao tra-
balho e disse que elas têm de in-
tegrar o próximo governo.

A declaração foi reforçada por
uma fala de Enamullah Saman-
gani, membro da comissão cultu-
ral do Talibã, a jornais paquista-
neses. "O Emirado Islâmico não
quer que as mulheres sejam víti-

mas. Elas devem estar na estrutu-
ra do governo de acordo com a
sharia."

Da mesma forma, Mujahid
afirmou na entrevista que mulhe-
res poderiam estudar e trabalhar,
e seriam "bastante ativas na so-
ciedade, mas dentro do arcabou-
ço do Islã".

Aí começam os problemas.
Além de Samangani não definir
como seria tal estrutura, a sharia
é a lei islâmica, cuja interpretação
radical levou a extremos em re-
giões controladas por grupos co-
mo o Talibã, o Estado Islâmico ou
o governo da Arábia Saudita.

Claro que há gradações dife-
rentes de aplicação, mas por via
de regra as mulheres são relega-
das a papéis subalternos na vida
pública e elevadas à condição de
"rainhas do lar", para ficar no
anacronismo brasileiro.

No poder, o Talibã levou esse
aspecto ao paroxismo. A educa-
ção de meninas tinha de ser feita
em casa, não havia saúde públi-
ca para mulheres e os corpos to-
talmente cobertos por burcas

simbolizavam ao Ocidente tal
repressão.

Ainda que as burcas sejam tra-
dicionais entre pashtuns, a etnia
majoritária do Afeganistão à qual
o Taleban pertence, sua obrigato-
riedade chocou o mundo. Na
prática, elas seguiram sendo usa-
das por muitas mulheres nos últi-
mos 20 anos, principalmente fora
de Cabul. O Talibã agora afirma
que exigirá o uso de hijab, o véu
que cobre a cabeça e os ombros e
deixa o rosto à mostra.

Ao longo das duas décadas de
presença ocidental, houve avan-
ços. Escolas e hospitais abriram
para mulheres, elas integraram
as Forças Armadas e a polícia, e
os EUA gastaram US$ 780 mi-
lhões em programas de inclusão.

"É difícil para as pessoas acre-
ditarem que eles (os talibãs) vão
mudar. Estão fazendo isso para
angariar apoio e para que o mun-
do os reconheça", diz Ahmed.
Com efeito, um porta-voz das Na-
ções Unidas afirmou que seria
preciso esperar para ver se as pro-
messas se sustentam.
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