
cyan magenta  amarelo  preto

O governador João Doria (PSDB) afirmou que vai reduzir o inter-
valo entre as doses da vacina da Pfizer em São Paulo. O adiantamen-
to, no entanto, depende de o governo federal enviar ao estado mais
unidades do imunizante contra a Covid. Há semanas, o governo
paulista vem travando disputa com o governo federal em torno da
quantidade de doses que devem ser enviadas a São Paulo. Segundo
Doria, assim que São Paulo receber mais doses, a janela de aplica-

ção será reduzida de 90 para 21 dias. A redução do intervalo de apli-
cação é defendida por especialistas como forma de enfrentamento à
variante delta. Estudos apontam que somente a primeira dose dos
imunizantes contra a Covid não tem impacto significativo para con-
ter essa cepa viral, mais transmissível e com maiores taxas de escape
vacinal. Atualmente, apenas 29,5% da população do estado está com
esquema vacinal completo. PÁGINA 3

SP aplicará 2a dose da Pfizer em 21 dias  
COVID-19

O Índice de Confiança do Empre-
sário do Comércio (Icec) de agosto
mostrou novo avanço, com o terceiro
crescimento consecutivo no ano.
Dessa vez, o aumento é de 4,3% na
comparação com o mês anterior, al-
cançando 115 pontos, o que significa
que ficou acima da zona considerada
de satisfação. No comparativo anual,
a alta é de 47,2%. Os números foram
divulgados ontem pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC). De acordo com
a entidade, "a alta aparece reforçada
pela expectativa de melhoria das ven-
das do Dia dos Pais e da economia em
geral".  A avaliação indicou ainda a
continuação da tendência de incre-
mento da confiança dos empresários,
após fortes aumentos ocorridos em
junho (12,2%) e julho (11,7%). Na vi-
são do presidente da CNC, José Ro-
berto Tadros (foto), a proporção de
pessoas vacinadas no país está direta-
mente ligada à resposta do setor,
mesmo que ele ainda dependa das
vendas presenciais. "Mesmo com alta
digitalização do comércio e adoção
de serviços de delivery, seja em shop-
ping centers ou lojas de rua, é um seg-
mento que tende a acompanhar essa
movimentação física de pessoas", ob-
servou. PÁGINA 2

AGOSTO

GOLPE MILITAR

Confiança do empresário 
do comércio cresce 4,3% 

CNC

General Ramos 
diz que ditadura 
não foi ditadura 

O presidente Jair Bolsonaro age nos limites da Constituição Federal e
espera que os demais Poderes também joguem dentro das quatro linhas
da Carta, afirmou ontem ministro da Secretaria-Geral, o general Luiz
Eduardo Ramos (foto). As declarações foram dadas em meio a atritos de
Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Ramos defendeu o presi-
dente e afirmou que Bolsonaro age dentro das 4 linhas da Constituição
Federal. Assim como o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto,
Ramos qualificou como um "regime forte de exceção" a ditadura militar
que governou o Brasil entre 1964 e 1985. Ramos compareceu à Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para prestar esclareci-
mentos sobre reunião para discutir situação dos madeireiros. PÁGINA 3
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TCU agrada
governo e
aprova regras
de leilão do 5G

TECNOLOGIA

O TCU (Tribunal de Contas
da União) atendeu ao pedido
do governo e aprovou ontem
as regras do edital 5G quase
por unanimidade. Houve uma
reviravolta no meio do julga-
mento com um pedido de vista
do ministro Aroldo Cedraz,
que tentou adiar o julgamento
por dois meses. Ele foi vencido
e o assunto voltará ao plenário
em oito dias. Normalmente,
um pedido de vista paralisa o
processo. Neste caso, no en-
tanto, os ministros decidiram
antecipar seus votos, acompa-
nhando a proposta do relator,
Raimundo Carrero. Em seu vo-
to, o ministro Bruno Dantas
ponderou, inclusive, que a
Anatel já poderia publicar as
regras do edital aprovadas pela
maioria do TCU. PÁGINA 2

Talibã e EUA
disputam 
frota de caças
brasileiros 

SUPER TUCANO

O Talibã quer reaver a frota
de caças brasileiros A-29 Super
Tucano que escapou no fim de
semana passado da tomada fi-
nal de poder do grupo funda-
mentalista que havia governa-
dor o Afeganistão de 1996 a
2001. Não só ele: os Estados
Unidos fazem movimentos jun-
to ao Uzbequistão para que os
aparelhos, comprados da Em-
braer pela Força Aérea Ameri-
cana e depois doados para os
afegãos, sejam repatriados. O
pedido do Talibã é explícito,
feito numa entrevista à agência
Reuters pelo membro da cúpu-
la Waheedullah Hashimi on-
tem, que disse esperar o retor-
no de todos os aviões e helicóp-
teros que pousaram em países
vizinhos enquanto o grupo se
aproximava de Cabul. PÁGINA 4

PÁGINA 4

Violência doméstica:
condenado poderá

perder direito à pensão

e partilha de bens

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(19/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,23 até o dia 17/ago
OURO
BM&F/grama R$ 305,00
EURO Comercial 
Compra: 6,2952 Venda: 6,2959

EURO turismo 
Compra: 6,3358 Venda: 6,5158
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,3019 Venda: 5,3025
DÓLAR comercial
Compra: 5,3745 Venda: 5,3751
DÓLAR turismo
Compra: 5,3803 Venda: 5,5603

COGNA ON ON NM 3.24 +4.52 +0.14

BRASKEM PNA N1 54.71 +4.21 +2.21

EMBRAER ON NM 18.83 +3.69 +0.67

CVC BRASIL ON NM 17.70 +3.09 +0.53

PETRORIO ON NM 17.28 +3.16 +0.53

USIMINAS PNA N1 18.11 −4.73 −0.90

ULTRAPAR ON NM 15.30 −4.97 −0.80

KLABIN S/A UNT N2 24.22 −3.85 −0.97

BRADESPAR PN N1 66.98 −3.81 −2.65

WEG ON NM 33.58 −3.20 −1.11

VALE ON NM 103.41 −3.36 −3.59

PETROBRAS PN ED N2 26.79 −0.89 −0.24

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 30.29 +0.20 +0.06

BRADESCO PN N1 22.80 −0.65 −0.15

ITAUSA PN EJ N1 11.25 +0.27 +0.03

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.960,69 -1,08

NASDAQ Composite 14.525,914 -0,89

Euro STOXX 50 4.190,78 -0,16

CAC 40 6.770,11 -0,73

FTSE 100 7.169,32 -0,16

DAX 15.965,97 +0,28

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,07% / 116.642,62 / -1.261,19 / Volume: 67.387.354.825 / Quantidade: 5.313.238
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Economia

Bovespa cai 1,07%
com tensões fiscais e
políticas; dólar sobe 

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou em
queda de 1,07% ontem, aos
116.642 pontos. O movimento
veio na esteira dos mercados
internacionais que caíram
após a divulgação da ata da úl-
tima reunião de política mo-
netária do Federal Reserve
(Fed, o banco central america-
no) sinalizar que acreditam
que o patamar de desemprego
para que o suporte à econo-
mia seja reduzido pode ser
atingido neste ano.

Ainda pesaram no Iboves-
pa (Índice Bovespa), as ques-
tões políticas e fiscais do am-
biente doméstico. As ações da
Vale, que acompanharam o
declínio do minério de ferro
na China, também contribuí-
ram para a queda do Ibovespa
e encerraram a sessão com re-

cuo de 4,66%, a R$ 102,01.
Na semana, a Bolsa acumu-

la perdas de 3,75%.O volume
financeiro no pregão somou
R$ 67,387 bilhões, turbinado
por operações ligadas aos ven-
cimentos de opções sobre Ibo-
vespa e do índice futuro.

Além de Vale, os papéis do
setor siderúrgico também sofre-
ram perdas na sessão de ontem.
Usiminas cedeu 4,73%, Gerdau
caiu 1,38% e CSN recuou 2,31%.
Também acompanhando a pio-
ra dos preços do petróleo no ex-
terior, com o Brent em queda de
1,16%, Petrobras caiu 1,62% (or-
dinárias, com direito a voto) e
1,22% (preferenciais, sem direi-
to a voto).

No câmbio, o dólar regis-
trou alta de 2,05%, a R$ 5,375,
refletindo uma forte aversão a
risco fiscal no Brasil. 
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Confiança do empresário
do comércio cresce 4,3%
O

Índice de Confiança
do Empresário do
Comércio (Icec) de

agosto mostrou novo avanço,
com o terceiro crescimento con-
secutivo no ano. Dessa vez, o
aumento é de 4,3% na compara-
ção com o mês anterior, alcan-
çando 115 pontos, o que signifi-
ca que ficou acima da zona con-
siderada de satisfação. No com-
parativo anual, a alta é de 47,2%.
Os números foram divulgados
ontem pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com a entidade, "a
alta aparece reforçada pela ex-
pectativa de melhoria das ven-
das do Dia dos Pais e da econo-
mia em geral". 

A avaliação indicou ainda a

continuação da tendência de in-
cremento da confiança dos em-
presários, após fortes aumentos
ocorridos em junho (12,2%) e
julho (11,7%). Na visão do presi-
dente da CNC, José Roberto Ta-
dros, a proporção de pessoas va-
cinadas no país está diretamen-
te ligada à resposta do setor,
mesmo que ele ainda dependa
das vendas presenciais. "Mesmo
com alta digitalização do co-
mércio e adoção de serviços de
delivery, seja em shopping cen-
ters ou lojas de rua, é um seg-
mento que tende a acompanhar
essa movimentação física de
pessoas", observou.

Segundo a CNC, o Icec vem se
mantendo na zona de otimismo
desde julho. O principal respon-
sável pela alta, como apontam as

últimas pesquisas, é o subitem
relativo às condições atuais do
empresário do setor (10,6%),
mas também com boa participa-
ção do subitem sobre a percep-
ção de que as condições da eco-
nomia melhoraram (14,9%).

"Outros fatores reforçaram es-
se entendimento, como o possí-
vel cenário de manutenção do
emprego, seguido do crescimen-
to da renda, bem como dos
acréscimos sobre o faturamento
do comércio em decorrência do
pagamento da quarta parcela do
auxílio emergencial", completou.

O economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Antonio
Everton, disse que o indicador
aponta um segundo semestre
mais positivo, com vendas im-
pulsionadas por datas comemo-

rativas que têm tudo para acon-
tecer acima do ano passado.
"Além disso, há uma nítida sen-
sação de que as condições atuais
da economia evoluíram até o
momento, colocando o olhar
dos comerciantes sobre a crise
no espelho retrovisor", afirmou.

O componente que se refere a
expectativas dos comerciantes
(151,3 pontos) é o que se man-
tém com maior distância entre
os três que integram o Icec. Ain-
da dentro da zona de otimismo,
na sequência, aparece a inten-
ção de investimentos (101,7
pontos). No entanto, o senti-
mento quanto à realidade dos
empresários do comércio ainda
se apresenta na zona de insatis-
fação (92,1 pontos), apesar de
vir crescendo ultimamente.

MERCADOS

Excedentes da cessão onerosa
responderão por 56% da produção
ALANA GANDRA/ABRASIL 

Estudo inédito apresentado
ontem a investidores estrangei-
ros pela Pré-Sal Petróleo (PPSA),
durante evento promovido pela
Câmara de Comércio Brasil-Te-
xas em Houston, Estados Uni-
dos, revela que os quatro contra-
tos de volumes excedentes da
cessão onerosa (Búzios e Itapu,
já assinados, e Sépia e Atapu,
que irão a leilão em dezembro),
deverão responder por 56% da
produção em regime de partilha

até 2030. A produção total das
quatro áreas alcançará 4 bilhões
de barris de petróleo na década.

O encontro ocorreu em para-
lelo à Offshore Technology Con-
ference, considerada o maior
evento mundial do petróleo, que
começou segunda-feira e termi-
na hoje. O estudo foi apresenta-
do pelo diretor-presidente da
PPSA, Eduardo Gerk. Conside-
rando outros 15 contratos, a pro-
dução estimada total para o regi-
me de partilha, no período, será
superior a 7 bilhões de barris.

Segundo Gerk, a União terá
direito, ao longo de dez anos, a
uma produção superior a 900
milhões de barris de petróleo,
dos quais 43% são referentes aos
quatro contratos. A comerciali-
zação da parcela da União será
feita pela PPSA.

Gerk informou aos represen-
tantes da indústria fornecedora
presentes ao encontro que os in-
vestimentos estimados nos 19
contratos, até 2030, totalizam
US$ 164 bilhões. Metade dos re-
cursos deverá ser realizada pe-

los consórcios de Búzios, Itapu,
Sépia e Atapu, que investirão
44% em poços, 30% em equipa-
mentos subsea (submarinos) e
26% em unidades flutuantes de
produção, armazenamento e
transferência (FPSOs, do nome
em inglês).

Criada em 2013, a Pré-Sal Pe-
tróleo atua em três frentes: gestão
dos contratos de partilha de pro-
dução, gestão da comercialização
de petróleo e gás natural e repre-
sentação da União nos acordos de
unitização, ou individualização.

PRÉ-SAL

TCU agrada governo e aprova
regras de edital do leilão do 5G
JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS

O TCU (Tribunal de Contas
da União) atendeu ao pedido do
governo e aprovou ontem as re-
gras do edital 5G quase por una-
nimidade. Houve uma reviravol-
ta no meio do julgamento com
um pedido de vista do ministro
Aroldo Cedraz, que tentou adiar
o julgamento por dois meses. Ele
foi vencido e o assunto voltará ao
plenário em oito dias.

Normalmente, um pedido de
vista paralisa o processo. Neste
caso, no entanto, os ministros
decidiram antecipar seus votos,
acompanhando a proposta do
relator, Raimundo Carrero.

Em seu voto, o ministro Bru-

no Dantas ponderou, inclusive,
que a Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) já pode-
ria publicar as regras do edital
aprovadas pela maioria do TCU.

A decisão favorável ao leilão
tinha sido costurada pelo rela-
tor, Raimundo Carrero, junto
com ministros do tribunal na
terça-feira passada, depois de
visitas do ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria (PSD-RN), a
todos os ministros do TCU. Faria
pedia pela aprovação do edital.

No final da noite de terça, Ce-
draz decidiu romper o acordo e
decidiu pedir vista, surpreen-
dendo os demais colegas. Al-
guns ficaram sabendo durante a
sessão de ontem. Segundo rela-

tos, houve diversas tentativas de
demovê-lo da iniciativa.

Diante do insucesso, decidi-
ram antecipar os votos como
forma de constrangê-lo. Duran-
te a sessão, ele chegou a modifi-
car o prazo inicial, de dois me-
ses, para um mês. Cedeu ainda
mais, reduzindo para 15 dias.
No final, a proposta vencedora -
de uma semana- foi do ministro
Jorge Oliveira, ex-ministro da
Secretaria-Geral de Governo do
presidente Jair Bolsonaro.

Pelas regras do edital, serão
leiloados blocos em quatro fai-
xas de frequências (700 MHz, 2,3
GHz, 3,5 GHz e 26 GHz). Essas
frequências foram avaliadas pe-
la Anatel (Agência Nacional de

Telecomunicações) em quase
R$ 46 bilhões. A contrapartidas a
elas associadas estavam orçadas
em R$ 37 bilhões, mas sofreram
um ajuste porque o TCU decidiu
incluir contrapartidas -antes
inexistentes- na faixa de 26 GHz.
Esse valor poderá chegar agora a
R$ 43,3 bilhões. Desta forma, a
União deverá receber a diferen-
ça entre esses valores, cerca de
R$ 3 bilhões.

Em sua decisão, o TCU con-
trariou as duas principais reco-
mendações de sua área técnica -
a construção de uma rede priva-
tiva para o governo federal e o
Pais, programa de conectividade
da Amazônia. Ambos os projetos
custarão cerca de R$ 2,5 bilhões.

TECNOLOGIA

BRF investe R$ 300 mi
em fábrica de salsichas 

CONSUMO CRESCE

A combinação entre perda
do poder aquisitivo e aumento
do hábito de cozinhar em casa
levou à maior demanda por
embutidos -em especial, as
salsichas, palatáveis para as
crianças, que precisaram divi-
dir sua rotina de estudos em
casa com o home office dos
pais na pandemia.

A BRF, dona das marcas Sa-
dia e Perdigão, percebeu este
aumento significativo da de-
manda e avançou na instala-
ção de uma nova fábrica de
salsichas, em Seropédica, re-
gião metropolitana do Rio de
Janeiro. O empreendimento
foi inaugurado ontem, após in-
vestimentos de R$ 300 mi-
lhões. Ao todo, vai gerar 400
empregos diretos até o início
de 2022.

A nova planta -a 35ª da BRF
no país e a 40ª no mundo- vai
produzir 140 toneladas por
dia, com capacidade instalada
para dobrar de volume. A mar-
ca fabricada inicialmente será
a Perdigão que, segundo a
BRF, lidera o mercado de salsi-
chas, com participação de 39%
em faturamento.

"Nós já estávamos operan-
do no limite da nossa capaci-

dade de produção e a nova fá-
brica vai incrementar em cer-
ca de 10% o nosso volume",
diz Lorival Luz, presidente-
executivo da empresa, em en-
trevista à imprensa para
anunciar o empreendimento.
Segundo ele,  a BRF produz
hoje 20 mil toneladas de salsi-
cha por mês.

Na região, a empresa já tem
um centro de distribuição em
Duque de Caxias. A matéria-
prima virá das instalações da
BRF no Centro-Oeste e no Sul
do país. A fábrica da empresa
em Videira (SC) é uma das
maiores do mundo na produ-
ção de salsichas: 7 milhões de
unidades por dia. A cidade ca-
tarinense é sede da Perdigão,
marca que completou 87 anos
nesta quarta-feira.

Do ponto de vista nutricio-
nal, os embutidos não são a
melhor fonte de proteína:
misturando carnes de dife-
rentes tipos (bovina e suína,
por exemplo),  têm muitos
conservantes, corantes e alto
índice de sódio. Mas em meio
à crise, linguiças e salsichas
se tornaram uma opção mais
barata de proteína do que a
carne bovina.

MP pede bloqueio de R$ 50 bi de Vale e BHP 
SAMARCO

O Ministério Público de Mi-
nas Gerais pediu à Justiça o ar-
resto de bens das mineradoras
Vale e BHP Billiton no valor de
R$ 50,7 bilhões, o equivalente
aos créditos listados pela Sa-
marco, controlada pelas duas
empresas, em processo de re-
cuperação judicial.

No pedido, a Promotoria
acusa as empresas de "mano-

bra fraudulenta" para blindar
os controladores da Samarco
das responsabilidades de cus-
tear os danos provocados pela
tragédia de Mariana (MG), que
deixou 19 mortos e um rastro
de destruição em 2015.

O valor da dívida é alvo de
disputa entre as mineradoras e
outros credores da Samarco,
que também acusam as contro-

ladoras de manobra que redu-
ziria o valor recuperado por
fundos de investimento deten-
tores de títulos da empresa.

No pedido entregue à Justi-
ça, o Ministério Público pede a
desconfiguração da personali-
dade jurídica da Samarco, para
que Vale e BHP sejam respon-
sabilizadas diretamente pelos
danos causados pela tragédia,

como controladores da compa-
nhia.

Metade da dívida da recupe-
ração judicial da Samarco refe-
re-se a empréstimos tomados
com seus controladores, parte
deles para aportar recursos na
fundação Renova, responsável
pela reparação dos danos pro-
vocados pelo rompimento da
barragem de Fundão.
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País/São Paulo

Doria vai reduzir para
21 dias intervalo entre
doses da Pfizer em SP

COVID-19

ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

O governador João Doria
(PSDB) afirmou que vai redu-
zir o intervalo entre as doses
da vacina da Pfizer em São
Paulo. O adiantamento, no en-
tanto, depende de o governo
federal enviar ao estado mais
unidades do imunizante con-
tra a Covid.

Há semanas, o governo pau-
lista vem travando disputa com
o governo federal em torno da
quantidade de doses que de-
vem ser enviadas a São Paulo.

Segundo Doria, assim que
São Paulo receber mais doses,
a janela de aplicação será re-
duzida de 90 para 21 dias.

A redução do intervalo de
aplicação é defendida por es-
pecialistas como forma de en-
frentamento à variante delta.
Estudos apontam que somen-
te a primeira dose dos imuni-
zantes contra a Covid não tem
impacto significativo para
conter essa cepa viral, mais
transmissível e com maiores
taxas de escape vacinal.

Atualmente, apenas 29,5% da
população do estado está com
esquema vacinal completo.

O intervalo de 21 dias entre
as doses é sugerido pela pró-
pria Biontech, produtora da va-
cina da Pfizer. Na bula do imu-
nizante, a recomendação é ob-
servar janela de aplicação de
três semanas, mas a fabricante
também diz que o intervalo fica
a critério das autoridades de
saúde de cada localidade.

"Não há a menor dúvida de
que é possível e necessário
adiantar a aplicação da segun-
da dose. O grande obstáculo é
termos vacina para essa ante-
cipação. Por isso, pedimos
que o Ministério da Saúde en-
caminhe mais vacinas aos es-
tados", disse João Gabbardo,
coordenador do Comitê Cien-
tífico do governo paulista.

Gabbardo afirmou que São

Paulo também pode reduzir o
intervalo de aplicação da As-
trazeneca se receber mais do-
ses do governo federal

Com o embate com o go-
verno federal, Doria chegou a
alertar que poderia atrasar o
início da vacinação de adoles-
centes caso não recebesse no-
vas doses da vacina. A imuni-
zação dessa faixa etária come-
çou ontem, conforme previsto
inicialmente.

O calendário estadual ini-
ciou a vacinação desse grupo
com os adolescentes de 16 e 17
anos que possuem comorbi-
dades e/ou deficiências, grávi-
das e puérpera. Desde maio,
jovens do grupo de risco para
a doença lutavam para conse-
guir a imunização.

Apesar de pessoas do grupo
de risco terem sido colocadas
na lista prioritária para a vaci-
nação, os menores de idade
foram deixados de lado. O Mi-
nistério da Saúde não justifi-
cou por que os adolescentes
foram excluídos ainda que já
houvesse imunizante aprova-
do para essa faixa etária.

A vacina da Pfizer é a única
no Brasil com autorização pa-
ra aplicação em menores de
idade.

A vacinação para adoles-
centes de 16 e 17 anos do gru-
po de risco vai até 25 de agos-
to. A partir do dia 26, já pode
se vacinar quem possui de 12 a
15 anos. Para o público geral
dessa faixa etária, a imuniza-
ção começa a partir do dia 30
para quem tem de 15 a 17
anos, e em 6 de setembro para
os de 12 a 14 anos.

O início da imunização de
adolescentes é controversa
entre especialistas, que defen-
dem ser mais adequado para
este momento a aplicação de
doses de reforço em pessoas
mais vulneráveis à doença, co-
mo os idosos, por causa da
presença da variante Delta.

MAIS UM GOLPISTA

General Ramos diz que 
ditadura não foi ditadura 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro age nos limites
da Constituição Fe-

deral e espera que os demais Po-
deres também joguem dentro
das quatro linhas da Carta, afir-
mou ontem ministro da Secreta-
ria-Geral, o general Luiz Eduar-
do Ramos.

As declarações foram dadas
em meio a atritos de Bolsonaro
com o STF (Supremo Tribunal
Federal).

No último fim de semana, o
presidente disse em redes so-
ciais que levará ao Senado um
pedido de abertura de processo
de impeachment contra os mi-
nistros Alexandre de Moraes e
Luís Roberto Barroso, que tam-
bém preside o TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral).

Ex-ministro da Secretaria de
Governo e da Casa Civil, Ramos
compareceu à Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle
para prestar esclarecimentos so-
bre reunião para discutir a situa-
ção dos madeireiros investiga-
dos pela Operação Handroant-
hus, da Polícia Federal.

Na audiência, porém, o mi-
nistro foi pouco questionado so-
bre a ação da PF. A maior parte
das perguntas tratava do risco
de ruptura democrática, sobre
eleições de 2022 e ações do go-
verno de Jair Bolsonaro no en-
frentamento à pandemia.

Ramos defendeu o presiden-
te e afirmou que Bolsonaro age
dentro das quatro linhas da
Constituição Federal

Assim como o ministro da
Defesa, general Walter Braga
Netto, Ramos qualificou como

um "regime forte de exceção" a
ditadura militar que governou o
Brasil entre 1964 e 1985.

"Meus senhores, eu sou de
uma geração, eu saí da acade-
mia em 1979. Em 1964 eu tinha 8
anos de idade", disse.

"O que eu sei pela história e
por depoimentos tanto de ele-
mentos que estiveram do lado
oposto como no lado do gover-
no militar... Era uma outra épo-
ca. Era um regime forte, de exce-
ção. Agora, isso aí é uma semân-
tica, não ditadura."

Ele comparou o governo mili-
tar com o de Getúlio Vargas à
época do Estado Novo (1937-
1945), "quando o Congresso não
funcionava".

"Havia um controle muito
grande da polícia do Estado à
época. E durante o governo do
regime militar, o Congresso po-

de ter sido fechado, mas (conti-
nuou) funcionando." "Eu diria
que foi um regime militar de ex-
ceção muito forte", concluiu.

Ramos afirmou ainda que,
enquanto esteve na ativa do
Exército, até julho de 2020, teve
contato direto com o Alto-Co-
mando militar. "Em nenhum
momento ouvi de qualquer inte-
grante do Alto-Comando qual-
quer coisa com a quebra do es-
tado democrático de direito. Is-
so aí é muito imprensa."

O ministro assegurou que as
eleições de 2022 serão realizadas,
apesar das ameaças de Bolsonaro.

"Eu tenho tanta certeza de
que elas vão ocorrer, e eu estou
dizendo, pode ser que eu seja
cobrado ano que vem, que o vi-
torioso será Jair Messias Bolso-
naro, diferente de institutos de
pesquisas que eu não acredito."

Procuradoria denuncia bolsonarista Allan
dos Santos por ameaça a ministro Barroso
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

A Procuradoria da República
no Distrito Federal denunciou na
terça-feira o blogueiro Allan dos
Santos por incitação ao crime e
também crime de ameaça ao mi-
nistro Luís Roberto Barroso, do
STF (Supremo Tribunal Federal)
e presidente do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral).

De acordo com a acusação,
enviada à Justiça Federal do DF,
Allan utilizou o Terça Livre, seu
canal no YouTube, para "desafiar
o magistrado a enfrentá-lo pes-
soalmente".

O apresentador do Terça Livre
é uma espécie de líder informal
das redes bolsonaristas. É muito
ligado ao vereador Carlos Bolso-
naro (Republicanos-RJ), filho 02
do presidente Jair Bolsonaro.

"Allan assegurou na ocasião
que seria capaz de fazer mal a
Barroso se ambos tivessem conta-
to fora dos meios digitais", afir-
mou o Ministério Público Federal.

Na avaliação da Procuradoria

no DF, o caso superou os limites
do razoável na livre expressão de
pensamento e opinião e intimi-
dou a vítima com a promessa de
mal injusto. Os fatos abordados
na denúncia ocorreram em no-
vembro do ano passado.

"No vídeo intitulado 'Barroso é
um miliciano digital', Allan profe-
re palavras de ódio, baixo calão e
em tom claramente ameaçador,
afirmando: 'Tira o digital, se você
tem culhão! Tira a p** do digital, e
cresce! Dá nome aos bois! De
uma vez por todas Barroso, vira
homem! Tira a p** do digital! E
bota só terrorista! Pra você ver o
que a gente faz com você. Tá na
hora de falar grosso nessa p**!",
descreve o documento.

Ao comentar o ataque hacker
aos sistemas do TSE em meio às
eleições municipais, Barroso afir-
mou que "milícias digitais entra-
ram imediatamente em ação,
tentando desacreditar o sistema".

O magistrado declarou que
havia suspeita de articulação de
grupos voltados a desacreditar as

instituições e muitos deles são in-
vestigados no STF. Era uma refe-
rência aos inquéritos das fake
news e dos atos antidemocráti-
cos, apurações que miram bolso-
naristas, incluindo Allan.

Após tomar conhecimento das
falas do blogueiro, Barroso repre-
sentou contra ele ao Ministério
Público Federal, solicitando a
adoção de medidas cabíveis.

"[As declarações de Allan] es-
tão excluídas do âmbito de co-
bertura da liberdade de expres-
são, porquanto configuram proi-
bições expressas dispostas no di-
reito internacional dos direitos
humanos", disse a Procuradoria.

Segundo os integrantes do
MPF, o Brasil é um dos signatá-
rios de marco jurídico internacio-
nal segundo o qual a incitação à
violência e ao crime devem ser
proibidas a fim de manter a or-
dem pública e democrática.

Os procuradores reuniram tuí-
tes e publicações veiculadas em
plataformas de redes sociais liga-
das a Allan. "Foi identificado um

comportamento habitual e inten-
cional do denunciado em proferir
ameaças contra ministros do
STF", afirmaram.

A conduta do aliado do presi-
dente, acrescentaram os investi-
gadores, denota "parte de uma
campanha intencional e extensi-
va do denunciado para dissemi-
nar ódio contra os magistrados
da Suprema Corte".

"Tais condutas podem apre-
sentar riscos reais e severos à víti-
mas, visto que, para além de Allan
dos Santos ameaçar o ministro
Barroso, também suscita, por
meio de suas declarações, ouvinte
adeptos de tais conceitos intimi-
dadores", disseram na denúncia.

O MPF destacou o poder de
alcance das redes sociais, o que
torna as declarações investiga-
das ainda mais perigosas. O am-
biente virtual propiciou incenti-
vo público às falas de Allan, di-
recionadas a pessoas indetermi-
nadas em verdadeiro contexto
de incitação ao crime, afirmou a
Procuradoria.

FAKE NEWS Governo Doria 
lança Bolsa Trabalho 

PROGRAMA

O Governador João Doria
anunciou ontem o lançamento
do programa Bolsa Trabalho,
com disponibilização de 30 mil
vagas para a população desem-
pregada, com prioridade para
mulheres. A iniciativa do Go-
verno de São Paulo, desenvolvi-
da pelas secretarias de Desen-
volvimento Econômico e de
Governo em parceria com mu-
nicípios cadastrados no progra-
ma, tem objetivo de promover a
retomada de emprego e renda e
vai impactar, direta e indireta-
mente, cerca de 120 mil pes-
soas apenas no ano de 2021.

“O Bolsa Trabalho vai con-
tratar 30 mil desempregados no
estado de São Paulo. É extrema-
mente significativo. Não há ne-
nhum empreendimento priva-
do que contrate, de uma única
vez, 30 mil pessoas para traba-
lhar de forma remunerada e é o
que estamos fazendo aqui em
SP”, destacou Doria. “É mais
uma iniciativa para atender às
pessoas que estão em situação
de vulnerabilidade, desempre-
gadas, desalentadas e que ago-
ra têm uma oportunidade de
emprego”, completou.

Com investimento de R$ 80
milhões do Governo de SP, o
programa Bolsa Trabalho vai
oferecer bolsas no valor de R$
535 por mês aos cidadãos que
realizarem atividades de traba-
lho em órgãos públicos muni-
cipais e estaduais. A carga ho-
rária será de 4 horas diárias,
cinco dias por semana, e o be-
nefício poderá ser pago por
cinco meses consecutivos.
Além disso, os participantes
realizarão um curso de qualifi-
cação profissional e receberão
apoio à empregabilidade, por
meio dos Postos de Atendi-

mento ao Trabalhador (PATs).
Os inscritos poderão esco-

lher seis opções de cursos pro-
fissionalizantes virtuais da Uni-
vesp (Universidade Virtual do
Estado de São Paulo), com du-
ração de 80 horas: O Bolsa Tra-
balho tem como objetivo gerar
renda, ocupação, qualificação e
empregabilidade para a popu-
lação mais vulnerável, com
apoio das prefeituras. Em 2021,
o programa impactará cerca de
120 mil pessoas (30 mil bolsas
para famílias com aproximada-
mente quatro membros).

Serão aceitas inscrições de
moradores do estado de São
Paulo, desempregados, maio-
res de 18 anos e com renda fa-
miliar de até R$ 550 por pessoa
(equivalente a meio salário mí-
nimo). Os cidadãos elegíveis
devem se inscrever no portal do
Bolsa do Povo entre 23 e 29 de
agosto:  www.bolsadopovo.
sp.gov.br. A seleção ocorrerá
até 4 de setembro e a convoca-
ção será feita por meio de pu-
blicação no Diário Oficial.

Os municípios já realiza-
ram a adesão ao Bolsa Traba-
lho, sendo que mais de 500 ci-
dades estão inscritas. Prefeitu-
ras que não ingressaram no
programa até o momento, ain-
da poderão realizar a adesão
no decorrer desta quarta-feira
(18), por meio do portal Bolsa
do Povo.

A distribuição de vagas entre
os municípios aderentes consi-
dera a população, índice de
vulnerabilidade social e proje-
tos de desenvolvimento local.
Já os cidadãos inscritos são se-
lecionados conforme parâme-
tros do questionário socioeco-
nômico, com priorizações de
mulheres arrimo de família.

Nota
ÁREA TÉCNICA E RELATORA DÃO PARECER CONTRÁRIO A
VACINAÇÃO COM CORONAVAC DOS 3 AOS 17 ANOS

A área técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
e a relatora Meiruze Sousa Freitas recomendaram ontem negar aval
para uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 17
anos. Técnicos da agência apontaram que ainda faltam dados para
confirmar segurança e eficácia da aplicação das doses neste grupo.
A diretora e relatora do processo também recomendou que o
Ministério da Saúde avalie o uso de dose de reforço para pessoas
de grupos de maior risco, como idosos acima de 80 anos e
pacientes imunocomprometidos, que receberam duas doses da
Coronavac. Ainda faltam os votos de outros 4 diretores da agência.

Senadores e procuradores reagem a
parecer negacionista de aliada de Aras

Procuradores e senadores
reagiram ao parecer negacionis-
ta publicado pela subprocura-
dora-geral da República Lindôra
Araújo no qual ela questiona a
eficácia de uso de máscaras con-
tra Covid-19, contrariando pes-
quisas que apontam a efetivida-
de da proteção.

Em uma frente, o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
vice-presidente da CPI da Co-
vid, anunciou ontem que ele e
outros parlamentares vão enviar
representação contra a procura-
dora no CNMP (Conselho Na-
cional do Ministério Público).

Em outra, os próprios pares de
Lindôra, subprocuradores, estu-

dam providências a serem toma-
das. Uma opção é também apre-
sentar uma representação, mas
ao Conselho Superior do MPF.

As reações ocorrem após a
PGR (Procuradoria-Geral da Re-
pública) enviar manifestação ao
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) na qual põe em xeque a efi-
cácia do uso de máscara e afir-
ma que não vê crime na conduta
do presidente Jair Bolsonaro de
não usar a proteção e promover
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 por Lin-
dôra, uma das pessoas mais pró-
ximas do procurador-geral, Au-
gusto Aras, e foi enviado ao Su-
premo no âmbito das notícias-
crime apresentadas pela presi-
dente do PT, deputada Gleisi
Hoffmann (PR), e por parlamen-
tares do PSOL contra o chefe do
Executivo.

Na primeira notícia-crime,
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 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 eficá-
cia da máscara de proteção são
somente observacionais e epi-
demiológicos".

O texto de Lindôra foi visto co-
mo uma sinalização ao governo.
Apesar da rejeição à nota, o clima
no Senado ainda é majoritário
para aprovar a recondução de
Aras, que foi indicado para mais
dois anos na chefia do MPF.

PGR

INVERNO: Sol o dia todo sem nuvens. 
Noite de tempo aberto.Manhã Tarde Noite

06:29 17:51
16º32º 5%

O colegiado deve confirmar as recomendações da relatora.
Desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida no Brasil
pelo Instituto Butantan, a Coronavac está autorizada para uso
emergencial no Brasil desde 17 de janeiro deste ano para maiores
de 18 anos. "Portanto, a relação de benefício e risco é desfavorável
para o uso da vacina nesta população (de crianças e adolescentes).
O que estamos apresentando aqui é um retrato do momento. Dados
adicionais, mais robustos, podem ser apresentados para que a gente
reconsidere essa sugestão", disse o gerente-geral de Medicamentos
e Produtos Biológicos da agência, Gustavo Mendes. A diretora
Freitas disse que ainda não há dados robustos sobre benefícios de
uma dose de reforço para quem recebeu a Coronavac, mas que a
medida pode ser importante para frear o avanço da variante delta.
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RJ abrirá mais
leitos de 
Covid-19 por
causa da Delta

O aumento da demanda
por internações, por causa da
circulação da variante Delta do
novo coronavírus, que é mais
transmissível, levou o governo
do estado do Rio de Janeiro a
decidir pela abertura de mais
leitos de unidade de terapia in-
tensiva (UTI) para pacientes
com Covid-19. As vagas serão
no Hospital Universitário Pe-
dro Ernesto, na capital, no
Hospital Regional Zilda Arns,
em Volta Redonda, e no Hos-
pital Doutor Ricardo Cruz, em
Nova Iguaçu, informou o se-
cretário estadual de Saúde,
Alexandre Chieppe.

Nesta semana, a taxa de
ocupação de leitos de UTI para
a doença atingiu 70% no esta-
do e 90% na capital, principal-
mente nas unidades hospitala-
res da região metropolitana e
da Baixada Fluminense. “Hoje
vive-se no estado do Rio de Ja-
neiro, principalmente, na re-
gião metropolitana, incluindo
o município do Rio de Janeiro,
e na Baixada Fluminense, uma
situação em que, muito por
conta da circulação da varian-
te Delta, estamos vendo um
aumento, ainda discreto, nos
números de atendimentos e
de solicitações de internações.
A gente ainda avalia as razões
por trás desse aumento, mas
certamente a circulação mais
intensa da variante Delta é um
dos fatores que vêm contri-
buindo para isso”, afirmou
Chieppe.

De acordo com o secretário,
a abertura de vagas nas unida-
des de saúde é a primeira eta-
pa do plano de contingência
do estado para o enfrentamen-
to de uma possível nova onda
da Covid-19. “Já acionamos a
primeira etapa do nosso plano
de contingência, que prevê a
abertura de alguns leitos ou a
transformação de alguns leitos
de não covid para covid, no
Hospital Pedro Ernesto e no
Hospital Regional Zilda Arns e
a abertura de 20 novos leitos
em Nova Iguaçu, no Hospital
Ricardo Cruz.”

Chieppe disse que, neste
momento de alerta, a situação
e as condições de atendimento
serão monitoradas pelas auto-
ridades da saúde. “Vamos mo-
nitorar o cenário epidemioló-
gico, a oferta e demanda assis-
tencial para que, se for neces-
sário, outras medidas sejam
tomadas. Agora é um momen-
to de alerta, de observação e de
rápida tomada de decisão exa-
tamente para poder dar conta
de qualquer demanda assis-
tencial que vier aparecer”, en-
fatizou.  

REDE PRIVADA
Nos hospitais privados no

estado, na última semana, a
ocupação de leitos para Co-
vid-19 era de 60%, mas terça-
feira subiu para 70%. A Asso-
ciação de Hospitais Privados
do Estado do Rio de Janeiro
avalia a possibilidade de
abertura de novos leitos. “A
quantidade de pacientes in-
ternados tem sido maior, em-
bora a letalidade tenha sido
menor. A maior parte dos pa-
cientes é de homens, que se
internam muito mais do que
mulheres. Esta é uma doença
que afeta um pouco mais ho-
mens do que mulheres”, dis-
se o diretor da associação,
Graccho Alvim.

Segundo Alvim, o maior
percentual de internados é
dos pacientes que, ou opta-
ram por não tomar vacina, ou
ainda não tiveram oportuni-
dade, por causa da idade. De-
pois deles, vêm os pacientes
que só receberam uma dose
de vacina e, por último, os que
já tomaram as duas dores,
mas têm comorbidades, são
idosos e já tem mais de seis
meses de vacinados. “Este é o
panorama. Estamos notando
que a contaminação é muito
mais rápida, ou seja, pessoas
que aparecem com sintomas
muito mais rápidos. Então, es-
sa internação está sendo tam-
bém mais acelerada.”

CORONAVÍRUS

Contra Delta,
Uruguai e
Chile aplicam 
terceira dose

Com quase 70% de sua po-
pulação imunizada com duas
doses de vacina contra o coro-
navírus, Uruguai (69,7%) e Chi-
le (68,7%) começaram, nos úl-
timos dias, a aplicar uma ter-
ceira dose, com vistas a conter
o avanço da variante delta. Os
dois países são os mais avança-
dos na vacinação na América
do Sul. Embora não existam es-
tudos publicados sobre a ne-
cessidade da terceira dose e a
OMS (Organização Mundial da
Saúde) tenha recomendado
que não se avance com doses
de reforço enquanto faltam
imunizantes a vários países,
ambos os governos considera-
ram necessária a medida.

O Chile iniciou a aplicação
de terceiras doses na semana
passada, e o Uruguai, nesta se-
mana. Na América Latina,
além de ambos, apenas a Re-
pública Dominicana vem apli-
cando a dose de reforço.

"As vacinas são eficazes e
estamos vendo nossa curva de
hospitalizações e mortes cair.
Porém, temos de pensar tam-
bém na qualidade da imunida-
de que queremos atingir, e
queremos uma imunidade de
maior duração", diz à Folha
Miguel O'Ryan, infectologista
do Instituto Biomédico da Uni-
versidade do Chile.  

O levantamento do governo
chileno, divulgado em 5 de
agosto, afirma que "os anticor-
pos neutralizantes diminuem
de modo mais acentuado de-
pois de cem dias da  2ª dose".

CORONAVÍRUS

Talibã e EUA disputam
caças brasileiros que
deixaram o Afeganistão
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
Talibã quer reaver a
frota de caças brasi-
leiros A-29 Super Tu-

cano que escapou no fim de se-
mana passado da tomada final
de poder do grupo fundamen-
talista que havia governador o
Afeganistão de 1996 a 2001.

Não só ele: os Estados Uni-
dos fazem movimentos junto
ao Uzbequistão para que os
aparelhos, comprados da Em-
braer pela Força Aérea Ameri-
cana e depois doados para os
afegãos, sejam repatriados.

O pedido do Talibã é explíci-
to,  feito numa entrevista à
agência Reuters pelo membro
da cúpula Waheedullah Hashi-
mi ontem, que disse esperar o
retorno de todos os aviões e he-
licópteros que pousaram em
países vizinhos enquanto o gru-
po se aproximava de Cabul.

O grupo já controla o restan-
te da Força Aérea afegã, criada
pelos EUA na esteira da invasão
de 2001, mas não tem nenhum
piloto.

Já a gestão americana está
sob as sombras da diplomacia,
segundo a Folha ouviu de pes-
soas do governo americano.
Além da questão política, os
EUA desembolsaram quase
US$ 560 milhões (sem corre-
ções) em dois contratos por 26
aviões da Embraer, 23 dos quais
estavam no Afeganistão quan-
do o Talibã tomou o poder, no
domingo passado.

O destino dos Super Tucano
é uma das sagas paralelas à
avassaladora ascensão do Tale-
ban, que retomou o controle do
país após meras duas semanas
de ofensiva contra centros ur-
banos –nas duas décadas de
ocupação militar ocidental, o
grupo sempre controlou áreas
no país.

Comprados a partir de 2011
pelos americanos para ser a

ponta de lança da nova Força
Aérea Afegã, os aviões foram
feitos nos EUA pela Embraer e
entregues por meio de uma
parceira local da fabricante
brasileira.

O último lote, com três aero-
naves, teve sua entrega aprova-
da pelos EUA em julho. A ope-
ração afegã começou em 2016.

Aparelho especializado e ar-
mado para atividades de contra
insurgência a baixo custo, já
que é um monomotor turboéli-
ce e não um jato bimotor como
o F-15 amplamente usado pelos
americanos no país, o Super
Tucano simbolizou a tentativa
dos EUA de emancipar militar-
mente os afegãos.

Quando havia apenas 14 dos
caças no país,  em 2019, eles
chegaram a ser responsáveis
por um terço das bombas des-
pejadas sobre alvos talibãs. Mas
isso foi minguando, dada a falta
de reposição de munição para
Cabul e um problema humano.

O Talibã, que nunca operou
aeronaves e não tinha mísseis
antiaéreos capazes de derrubar
os Super Tucano, passou a ma-
tar os pilotos e suas famílias.
Pelo menos 7 de cerca de 30
aviadores formados nos EUA
foram atingidos.

Agora, Hashimi diz que é pa-
ra esquecer o passado. "Nós
contatamos vários pilotos e pe-
dimos eles para se unir a nós,
seus irmãos, seu governo", afir-
mou.

Parece algo otimista, dado
que pelo menos 14 pilotos e um
número incerto de copilotos, já
que o Super Tucano tem dois
lugares, podem ter voado para
o Uzbequistão. Um dos aviões
caiu na fuga, ou derrubado por
fogo antiaéreo ou num choque
com um caça de escolta, a de-
pender da versão.

Além do mais, não basta ter
os pilotos. Um avião como o Su-
per Tucano depende de minu-

ciosas inspeções para operar, e
basta apagar o software de con-
trole de armas que ele não irá
disparar um tiro –se houver
quem saiba municiá-lo e se as
armas estiverem disponíveis.

Não se sabe exatamente
quantos ficaram para trás e se
os afegãos os desabilitaram.
Apenas uma foto emergiu de
combatentes talibãs em torno
de um dos modelos, ao lado da
versão armada do antigo Ces-
sna Caravan, na base aérea de
Mazar-i-Sharif.

Os americanos querem seus
aviões, de resto doados a um
governo que não mais existe, de
volta. O Uzbequistão é uma ex-
república soviética que busca
uma posição de destaque na
Ásia Central, com bons laços
com os EUA e a China, além de
obviamente a Rússia.

O caminho parece aberto
para um gesto de boa vontade
com os americanos, mas se
Tachkent reconhecer o Talibã
como governo, a história muda.

Há interesses outros em
pauta: está em curso a constru-
ção de uma linha de 200 km li-
gando a uzbeque Surkhan à
afegã Puli-Khumri, um negócio
de US$ 110 milhões que au-
mentará em 70% a exportação
energética de Tachkent para o
vizinho.

Até aqui, os uzbeques manti-
veram o apoio logístico a alia-
dos dos EUA e fizeram exercí-
cios militares liderados por rus-
sos no Tadjiquistão, visando in-
timidar transbordamentos de
conflitos do Afeganistão.

Além dos Super Tucano,
voaram para longe do Taleban
ao todo 22 aviões e 24 helicóp-
teros. Para trás ficaram pelo
menos 91 dessas aeronaves de
asas rotatórias, que, sem manu-
tenção, terão o destino dos apa-
relhos soviéticos abandonados
na retirada de 1989: carcaças
para crianças brincarem.

SUPER TUCANO

INVERNO: Sol o dia todo sem nuvens. 
Noite de tempo aberto.

Manhã Tarde Noite
06:15 17:34
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A violência doméstica é uma realidade vivida
por muitas mulheres no nosso país. Durante

a pandemia, devido à maior convivência entre os
cônjuges, os números aumentaram bastante.

O Fórum Brasileiro de Segurança, de acordo
com relatório feito a pedido do Banco Mundial,
mostra que, entre março e abril de 2020, os casos
de feminicídio cresceram 22% em 12 estados, em
relação a 2019.

Antes mesmo da pandemia, já existia uma
subnotificação de casos, pois muitas mulheres
têm vergonha da sua situação, temem ser desa-
creditadas, confiam na melhora do parceiro ou
sofrem ameaças de morte.

Com a pandemia, fazer a denúncia tornou-
se ainda mais desafiador, pois o agressor per-
manece muito mais tempo em casa, o que im-
pede muitas mulheres de se dirigirem a um
centro de referência especializado ou a uma
delegacia.

Muitas delas já não aguentam mais essa situa-
ção e querem o divórcio. Desde o dia 29 de outu-
bro de 2019, devido à Lei 13.894/19, está mais fá-
cil se separar nestes casos. A lei assegura assis-
tência jurídica e garante prioridade nos proces-
sos de separação ou divórcio nos casos de mu-
lheres vítimas de violência doméstica.

"LEI Nº 13.894, DE 29 DE 0UTUBRO DE 2019
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006

(Lei Maria da Penha), para prever a competên-
cia dos Juizados de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher para a ação de divórcio,
separação, anulação de casamento ou dissolu-
ção de união estável nos casos de violência e pa-
ra tornar obrigatória a informação às vítimas
acerca da possibilidade de os serviços de assis-
tência judiciária ajuizarem as ações menciona-
das; e altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), para prever a
competência do foro do domicílio da vítima de
violência doméstica e familiar para a ação de di-
vórcio, separação judicial, anulação de casa-
mento e reconhecimento da união estável a ser
dissolvida, para determinar a intervenção obri-
gatória do Ministério Público nas ações de famí-
lia em que figure como parte  vítima de violên-
cia doméstica e familiar, e para estabelecer a
prioridade de tramitação dos procedimentos
judiciais em que figure como parte vítima de
violência doméstica e familiar."

Além disso, o Código Civil poderá determinar
que o homem ou a mulher condenada por vio-
lência doméstica não terá direito à pensão ali-
mentícia ou à partilha de bens decorrentes do
término da união estável ou do casamento.

A PL 4.467/2020, de autoria da senadora Rose
de Freitas, ainda está em tramitação no Senado,
mas propõe a inclusão de dispositivos ao artigo
1.708 do Código Civil, a fim de que este tipo de
crime seja inserido no rol daqueles configurados
como "procedimento indigno", a fim de ensejar a
decisão do juiz em negar ao possível agressor o
direito à partilha de bens.

A senadora entende que há uma brecha no
Código Civil em relação a este tema, pois mesmo
que o artigo 1.708 já preveja que o cônjuge perca
o direito à pensão alimentícia caso tenha "proce-
dimento indigno com relação ao devedor", a ex-
pressão "procedimento indigno" é subjetiva, e fi-
ca a cargo do juiz interpretar caso a caso.

O texto propõe, ainda, que o artigo 1.581 seja
alterado, para estabelecer que a perda do direito
aos bens adquiridos pelo casal durante a vigên-
cia do matrimônio ou da união estável deve
ocorrer após trânsito em julgado do crime de vio-
lência doméstica e familiar e lesão corporal con-
tra a cônjuge ou companheira, não importando
se a violência aconteceu antes ou depois do iní-
cio do processo de divórcio ou de dissolução de
união estável.

É de fundamental importância que o projeto
de lei da senadora seja aprovado, pois a alteração
da Lei nº 10.406/02, para impedir a prestação de
alimentos ou a partilha de bens adquiridos na
constância do casamento ou da união estável,
em favor do cônjuge ou companheiro agressor,
representaria mais um avanço na luta pela efeti-
vação dos direitos da mulher. 

Anderson Albuquerque
Sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados
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