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DITADURA

Governo vai monitorar servidores públicos
O governo Jair Bolsonaro implementou um sistema

para monitorar paralisações no setor público federal. A
indicação é de corte de ponto automático de servidor
grevista. A medida é vista como ataque ao direito de gre-

ve por professores e sindicalistas, além de inibir a organi-
zação do funcionalismo. Haveria ainda efeitos de inter-
venção nas universidades federais, que gozam de auto-
nomia. Trata-se de uma regra criada em maio, a partir de

uma instrução normativa do Ministério da Economia.
Pelo texto, os órgãos federais devem informar o governo
federal, em sistema online, a ocorrência de greve para
que haja imediato desconto de remuneração. PÁGINA 2

O risco de um descontrole fiscal com aumento de gastos e pers-
pectivas cada vez mais duras para a economia no ano que vem en-
contraram eco em uma piora do cenário externo, e o mercado já co-
meça a falar em desembarque do governo de Jair Bolsonaro. Para fi-
car em uma figura de linguagem cara ao presidente, é como se o ca-

samento do governo com os investidores estivesse mais próximo do
divórcio do que da lua de mel. Não é de hoje que os analistas têm pre-
cificado as dificuldades impostas pelo risco de uma deterioração do
quadro fiscal, com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos
precatórios, e a inflação mais alta do que se antecipava. PÁGINA 2

O presidente Jair Bolsonaro ingressou nesta sexta-feira com um
pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes (fo-
to), do STF (Supremo Tribunal Federal). A formalização ocorre no
dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreen-
são em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado Otoni de Pau-
la (PSC-RJ), aliados do presidente. As medidas foram solicitadas pela
Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No último sábado,
um dia após a prisão de seu aliado Roberto Jefferson, Bolsonaro
anunciou que iria entrar com a ação. A detenção do ex-deputado
ocorreu por ordem de Moraes, após ataques do político às institui-
ções. Sem a presença de autoridades, o protocolo dos pedidos de im-
peachment nesta sexta foi bem diferente do que Bolsonaro havia pla-
nejado inicialmente. A ideia era levar pessoalmente os documentos,
acompanhado de ministros de Estado, às mãos do presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). No entanto, os pedidos de im-
peachment foram protocolados no início da noite de sexta-feira,
quando Brasília, em especial o Congresso, está esvaziada. PÁGINA 6

Em discurso
Biden revela
não saber agir
contra Talibã

AFEGANISTÃO

SENADO

O presidente dos EUA, Joe Bi-
den (foto), disse nesta sexta que
a retirada das tropas do Afeganis-
tão é uma das missões mais difí-
ceis já realizadas pelos militares
americanos, o que dificulta pre-
ver o que acontecerá agora. "Ti-
vemos progressos nos últimos
dias. Conseguimos assegurar o
controle do aeroporto e evacuar
mais de 13 mil pessoas desde 14
de agosto. Todos os americanos
que quiserem voltar para casa,
serão trazidos para casa", assegu-
rou. "Essa missão de evacuação é
perigosa. Envolve riscos para as
nossas forças armadas e está sen-
do feita sob circunstâncias difí-
ceis. Não posso garantir como
será o final da operação, e que
não haverá risco de perdas, mas
irei mobilizar todos os recursos
necessários." Biden confirmou
que não sabe exatamente quan-
tos americanos precisam de res-
gate  e nem o paradeiro de mui-
tos cidadãos, mas que seu gover-
no trabalha para obter essas in-
formações. PÁGINA 6

FIM DA LUA DE MEL

Desconfiança: mercado já fala
em desembarque do governo 

CARLOS MOJRA/STF

CASA BRANCA

Faturamento
do turismo
cai 3,1% no
1o semestre

CRISE

PÁGINA 2

O ex-presidente Lula (PT) afirmou na manhã desta sexta-feira, em
São Luís, que nem o centrão vai conseguir salvar o presidente Jair
Bolsonaro nas eleições de 2022. Para o petista, que faz giro pelo Nor-
deste em busca do fortalecimento de sua candidatura ao Planalto,
boa parte dos aliados de Bolsonaro vai pular do barco até junho do
próximo ano. "Nem o centrão vai conseguir salvar o Bolsonaro. Ele é
ingovernável. Ele não é razoável do ponto de vista psicológico. Ele é

muito difícil. Ele não respeita as pessoas que conversam com ele, não
se dirige a ninguém", respondeu em entrevista coletiva concedida ao
lado do governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB). Ao dizer que
está conversando com todo o mundo, Lula declarou que os partidos
do centrão não são ideológicos e só pensam eleitoralmente. "Qual-
quer partido do centrão vai querer saber o seguinte: quem é que vai
dar voto para mim no meu estado e na minha cidade? PÁGINA 6

ELEIÇÕES 2022

Lula negocia com partidos bolsonaristas

Bolsonaro manda
ao Senado pedido
de impeachment
de Moraes  

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(21/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,29 até o dia 20/ago
OURO
BM&F/grama R$ 305,00
EURO Comercial 
Compra: 6,2953 Venda: 6,2959

EURO turismo 
Compra: 6,3600 Venda: 6,5409
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,4268 Venda: 5,4274
DÓLAR comercial
Compra: 5,3797 Venda: 5,3803
DÓLAR turismo
Compra: 5,4010 Venda: 5,5810

SABESP ON NM 36.55 +10.86 +3.58

ECORODOVIAS ON NM 9.92 +4.53 +0.43

BANCO INTER UNT N2 66.92 +3.62 +2.34

HAPVIDA ON NM 15.53 +4.02 +0.60

YDUQS PART ON NM 26.00 +4.42 +1.10
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ECORODOVIAS ON NM 9.92 +4.53 +0.43
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VALE ON NM 97.55 +0.04 +0.04

PETROBRAS PN ED N2 26.60 −0.15 −0.04

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 29.79 −0.37 −0.11

SUZANO S.A. ON NM 56.85 +2.10 +1.17

BRADESCO PN N1 22.62 −0.57 −0.13

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.120,08 +0,65

NASDAQ Composite 14.714,663 +1,19

Euro STOXX 50 4.144,24 +0,51

CAC 40 6.626,11 +0,31

FTSE 100 7.087,9 +0,41

DAX 15.808,04 +0,27

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,76% / 118.052,77 / 888,08 / Volume: 50.983.129.165 / Quantidade: 3.945.655
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Economia

Bolsa inverte o sinal 
e acumula perdas de
2,59% na semana
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

O noticiário internacional
intenso e as crescentes preo-
cupações em relação ao ce-
nário político e fiscal no âm-
bito doméstico fizeram a Bol-
sa de Valores de São Paulo
(Bovespa) reverter o sinal po-
sitivo que vinha carregando
até agora.

Apesar de ter encerrado a
sessão desta sexta-feira em al-
ta de 0,76%, aos 118.052 pon-
tos, o Ibovespa (Índice Boves-
pa), terminou a semana com
perdas acumuladas de 2,59%.

No ano, a queda é de 0,81%
-até a semana passada, o índi-
ce acumulava um ganho de
1,83% para o período.

No Ibovespa, as ações da
Sabesp tiveram a maior alta da
Bolsa nesta sexta, chegando a
disparar quase 15% depois de
o recém-nomeado secretário
de Projetos e Ações Estratégi-
cas de São Paulo, o deputado

federal Rodrigo Maia, ter dado
declarações sobre a privatiza-
ção da empresa de saneamen-
to básico paulista. Os papéis
da Sabesp terminaram com al-
ta de 10,86%, a R$ 36,55.

No câmbio, o dólar encer-
rou em queda de 0,68%, a R$
5,385, também refletindo o
maior apetite ao risco por par-
te dos investidores.

A moeda, que chegou a su-
perar os R$ 5,47 nesta sexta,
acumula alta de 2,7% na sema-
na. No ano, a divisa tem ga-
nhos de 3,8%.

As taxas de juros para cinco
anos estavam em 10,03% nesta
sexta -contra os 10,17% regis-
trados na quinta-, enquanto as
taxas para nove anos ficaram
em 10,47%, ante 10,66%.

O risco-país, medido pelo
CDS de cinco anos, também
continua a subir. Só em agosto
o indicador acumula alta de
7,57%. No ano, acumula avan-
ço de 32,98%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22 e 23 de agosto de 2021

FIM DA LUA DE MEL

Desconfiança: mercado já fala
em desembarque do governo 
DOUGLAS GAVRAS E 
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

O
risco de um descon-
trole fiscal com au-
mento de gastos e

perspectivas cada vez mais duras
para a economia no ano que vem
encontraram eco em uma piora
do cenário externo, e o mercado
já começa a falar em desembar-
que do governo de Jair Bolsonaro.

Para ficar em uma figura de
linguagem cara ao presidente, é
como se o casamento do governo
com os investidores estivesse
mais próximo do divórcio do que
da lua de mel.

Não é de hoje que os analistas
têm precificado as dificuldades
impostas pelo risco de uma dete-
rioração do quadro fiscal, com a
PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) dos precatórios, e
a inflação mais alta do que se an-
tecipava.

Também pesa a crise política
gerada pela tentativa de reeleição
do presidente, que tem colocado
em descrédito o processo eleitoral
e confrontado ministros do Su-
premo Tribunal Federal.

As preocupações dos investi-
dores já se refletem na Bolsa de
Valores brasileira e na cotação
do dólar.

Nos mercados de renda variá-
vel, o Ibovespa, principal índice
acionário do país, que até a última
sexta-feira  acumulava um ganho
de 1,83%, reverteu o sinal ao lon-
go desta semana, apesar da alta
registrada na quinta-feira passa-
da. Agora, o índice acumula uma
perda de 1,56% desde o início do
ano. Só nesta semana, o Ibovespa
acumula uma queda de 3,32%.

O dólar encerrou a sessão de
quinta em alta de 0,87%, a R$
5,422. Na semana a moeda ame-
ricana sobe 3,4%. No ano a alta é
de 4,5%.

No exterior, parte da explica-

ção para a piora das expectativas
em relação à retomada da econo-
mia em um cenário pós-pande-
mia veio de dados fracos da China
e dos Estados Unidos, desde a úl-
tima segunda-feira.

O temor de um retrocesso
econômico ganhou ainda mais
força na última terça-feira,
quando os Estados Unidos tam-
bém reportaram dados aquém
das expectativas: uma queda de
1,1% nas vendas do varejo em
julho, ante a estabilidade espe-
rada pelo mercado.

Outro ponto de influência nos
mercados foi a ata da última reu-
nião de política monetária do Fe-
deral Reserve (Fed, o banco cen-
tral americano). Nela, a autorida-
de monetária sinalizou que o pa-
tamar de desemprego para que o
suporte à economia seja reduzido
pode ser atingido neste ano.

Essa desaceleração no ritmo
dos estímulos dados pelo Fed à
economia americana, na prática,
também pode refletir em um au-
mento das taxas de juros nos Esta-
dos Unidos -o que, para o Brasil e
os mercados emergentes, pode
significar menos investimento.

No cenário interno, a percep-
ção é de incerteza e insegurança,
que tendem a aumentar caso o
governo não sinalize um compro-
metimento com as regras fiscais,
aumente gastos e mantenha um
ambiente de confronto com as
instituições até a eleição de 2022.

Um sintoma disso é que as
curvas de juros futuros para cin-
co e nove anos voltaram a atingir
os dois dígitos nesta semana, re-
cuperando patamares de três
anos atrás.

A deterioração da confiança do
mercado no governo é visível e
muitos já compreendem que a
busca por uma reeleição por parte
do presidente seria bastante preo-
cupante do ponto de vista da
agenda econômica, avalia a eco-

nomista Zeina Latif.
"Às vezes, há um acúmulo de

notícias negativas, mas o merca-
do demora a reagir por falta de
um gatilho. Agora, esse gatilho
veio lá de fora, com o Fed e um
cenário externo não tão confor-
tável, com a China desaceleran-
do e o impacto nos preços de
commodities. Isso acaba forçan-
do o mercado a reavaliar o cená-
rio interno", explica.

Segundo ela, cada vez mais o
Brasil será afetado por ondas de
volatilidade e, se antes o mercado
apostava muito no governo Bol-
sonaro, hoje certamente não é as-
sim. "É difícil falar sobre o merca-
do como uma entidade de opi-
nião única, mas eu diria que antes
havia mais unanimidade, como
em 2018, e isso não existe agora."

O economista-chefe da MB As-
sociados, Sergio Vale, é ainda
mais enfático ao afirmar que o
mercado já não espera que o go-
verno entregue algo de relevante
até as eleições do ano que vem.

Ele considera que o governo
perdeu as condições de colocar
em prática a política econômica
às vésperas de uma disputa elei-
toral que deve ser muito tensa.
Essa combinação é ruim para o
mercado, diz, e a taxa de câmbio
deve continuar subindo, colo-
cando pressão sobre a inflação e
os juros.

Com um discurso golpista, o
presidente acaba prejudicando a
imagem do país e a capacidade do
investidor de fazer negócios, diz
Vale. "O governo Bolsonaro, nes-
se sentido, acaba sendo pior que o
da ex-presidente Dilma Rousseff.
As dificuldades econômicas de
agora são similares ao que havia
no fim do governo da petista, só
que com riscos institucionais que
não existiam", afirma.

"Hoje, com Bolsonaro criando
crises, trazendo riscos fiscais cres-
centes e com a falta de equilíbrio

na política, o mercado gradativa-
mente vai abandonar o governo, o
que já está acontecendo."

Ele ressalta que a perda de pa-
ciência com Bolsonaro não signi-
fica um embarque na candidatu-
ra do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), que hoje lidera
as pesquisas eleitorais. O merca-
do, na verdade, deve manter a ex-
pectativa por uma terceira via em
2022, aponta.

Há também um desconforto
entre os analistas, ao avaliarem
que muitas das medidas propos-
tas pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, não avançaram ou
tiveram dificuldades para sair do
papel. A reforma mais relevante
até agora, a da Previdência, é vista
como um esforço do ex-presiden-
te da Câmara Rodrigo Maia.

"Com Arthur Lira (PP-AL), só
temos tido bola fora, do ponto de
vista fiscal. A reforma tributária
que está se discutindo agora, por
exemplo, é muito ruim. O merca-
do percebe que o governo e o mi-
nistro da Economia não são fun-
cionais e esse elemento ajuda no
desembarque", diz Vale.

O economista avalia que só
ocorreria um reembarque do
mercado se houvesse sinal por
parte do Executivo de mudança
da trajetória de gastos. "Talvez
não tenha mais volta."

Para o ex-diretor do Banco
Central e consultor da Schwarts-
man e Associados, Alexandre
Schwartsman, apesar de vários
alertas, o mercado ignorou os ris-
cos domésticos, por estar surfan-
do na onda de uma enorme liqui-
dez mundial, que elevava o preço
dos ativos. "Agora que há risco de
o cenário mudar lá fora, os proble-
mas domésticos ficaram à vista."

Ele acrescenta que é preciso
diferenciar o mercado das pes-
soas que atuam nele, ao medir as
chances de uma retirada do su-
porte dado ao governo.

MERCADOS

PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

O governo Jair Bolsonaro (fo-
to) implementou um sistema
para monitorar paralisações no
setor público federal. A indica-
ção é de corte de ponto automá-
tico de servidor grevista.

A medida é vista como ata-
que ao direito de greve por pro-
fessores e sindicalistas, além
de inibir a organização do fun-
cionalismo. Haveria ainda efei-
tos de intervenção nas univer-
sidades federais, que gozam de

autonomia.
Trata-se de uma

regra criada em
maio, a partir de
uma instrução
normativa do
Ministério da
Economia.

Pelo texto, os
órgãos federais
devem informar o
governo federal, em
sistema online, a ocorrên-
cia de greve para que haja ime-
diato desconto de remuneração.

"Constatada a au-
sência do servidor

ao trabalho por
motivo de parali-
sação decorren-
te do exercício
do direito de
greve, os órgãos

e entidades inte-
grantes do Sipec

(Sistema de Pessoal
Civil da Administra-

ção Federal) deverão pro-
cessar o desconto da remunera-
ção correspondente", diz a Ins-

trução Normativa 54.
O governo Bolsonaro tem

um posicionamento de con-
fronto com o serviço público. O
ministro da Economia, Paulo
Guedes, já comparou servido-
res a parasitas.

No âmbito da educação, uni-
versidades federais já foram
apontadas como focos de des-
perdício de recursos e domina-
dos pela esquerda. Bolsonaro
tem desrespeitado a vontade
das comunidades na nomeação
de reitores.

DITADURA

Faturamento do turismo
cai 3,1% no 1º semestre

CRISE

O faturamento do turismo
nacional alcançou R$ 1,9 bilhão
no primeiro semestre do ano, re-
gistrando queda de 3,1% com re-
lação ao mesmo período do ano
passado. Em junho o setor fatu-
rou R$ 10,2 bilhões, represen-
tando uma alta de 47,3% na
comparação com junho de 2020.
Segundo o Conselho de Turismo
da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Fecomer-
cioSP), responsável pelo levan-
tamento, o valor atual ainda é
26,3% menor do que o registrado
no mesmo período de 2019,
quando não havia pandemia.

De acordo com os dados, a
atividade que mais contribuiu
para a redução do faturamento
no primeiro semestre foi o trans-
porte aéreo, com queda de
16,2%, pressionando o resultado
em -4,23 pontos percentuais. No
sentido contrário, o transporte
terrestre (intermunicipal, inte-
restadual e internacional) teve
alta de 8,2% e 1,48 ponto per-
centual de impacto no desem-
penho geral.

Quando comparado ao pe-
ríodo anterior ao da pandemia,

o levantamento mostrou que,
com o faturamento R$ 3,6 bi-
lhões abaixo do registrado até
então, cinco dos seis grupos
analisados ainda estão no nega-
tivo e não se recuperaram total-
mente. As maiores quedas fo-
ram observadas nos grupos
transporte aéreo (45,2%), servi-
ços de alojamento e alimenta-
ção (29,7%) e atividades cultu-
rais, recreativas e esportivas
(25,3%).

Para a presidente do Conse-
lho de Turismo da Fecomer-
cioSP, Mariana Aldrigui, embo-
ra os números ainda sejam ne-
gativos, é perceptível a relevân-
cia do turismo doméstico de la-
zer se ampliando e compen-
sando, mesmo que discreta-
mente, a demora no retorno de
viagens de negócios e eventos,
além das vendas de viagens in-
ternacionais.

"Será muito importante que
os empresários do setor desen-
volvam estratégias de divulga-
ção, promoções e fidelização de
clientes para que o turismo do-
méstico se mantenha como
item constante no orçamento
das famílias", disse.

Nota
GUEDES DIZ QUE PREFERE NÃO TER REFORMA
TRIBUTÁRIA DO QUE PIORAR SISTEMA

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira
que prefere que não haja uma reforma tributária do que ver uma
proposta piorar o sistema atual. A declaração é feita em meio às
incertezas sobre os diferentes projetos em discussão entre governo
e Congresso. "Não vamos fazer nenhuma insensatez. Quero deixar
muito claro o seguinte. Eu prefiro não ter uma reforma tributária
do que piorar", afirmou Guedes em audiência no Senado. O
ministro afirma que há muitas pessoas reclamando sobre a
reforma porque, segundo ele, vão começar a pagar. "Temos que
ver mesmo se vai piorar ou não. Se a gente chegar à conclusão
que vai piorar, eu prefiro não ter", reiterou. "E piorar, para mim,
é aumentar imposto, é tributar gente que não pode ser tributada,
é fazer alguma coisa que prejudique estado e município –que acho
que não estamos prejudicando. 

Governo cria monitoramento de
greve com corte de ponto automático
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MP aponta
tortura a
Garotinho e
denuncia PM

O Ministério Público do Rio
de Janeiro denunciou na quin-
ta-feira passada um policial
militar pela prática de tortura
contra o ex-governador Ant-
hony Garotinho dentro de um
presídio do estado. As agres-
sões foram relatadas pelo ex-
governador em novembro de
2014, quando ele foi preso pela
terceira vez, sob acusação de
corrupção envolvendo um su-
posto repasse ilegal de R$ 3 mi-
lhões da JBS para sua campa-
nha eleitoral de 2014 ao gover-
no do estado.

Ele foi solto dias depois por
decisão da Justiça no mesmo
ano. Seria preso uma quarta
vez em 2019, e também solto
por determinação judicial.

De acordo com o MP-RJ, as
agressões foram cometidas pe-
lo policial militar Sauler Cam-
pos de Faria Sakalem na Ca-
deia Pública José Frederico
Marques, em Benfica. A Pro-
motoria afirma que o agente o
agrediu com golpes de bastão
semelhante a um taco de bei-
sebol e o ameaçou de morte.

O ataque, segundo a de-
núncia, ocorreu por volta das
1h50. O PM, relata a Promoto-
ria, ingressou na cela do ex-go-
vernador com o bastão e uma
arma na cintura. "Após dizer
que o político 'gostava de falar
muito', desferiu um golpe com
o bastão no joelho de Garoti-
nho, que curvou-se de dor.
Após a agressão, o denunciado
sacou a arma da cintura e disse
as seguintes palavras, antes de
pisar no pé da vítima, causan-
do-lhe outra lesão: 'Só não vou
te matar para não sujar para o
pessoal aqui do lado', referin-
do-se a outros presos custo-
diados no local", afirma o MP-
RJ. A Folha não conseguiu
contato com a defesa do PM.

As agressões foram relata-
das no dia 24 de novembro de
2017 pelo então advogado do
ex-governador, Carlos Azere-
do, nos mesmo termos apre-
sentados quase quatro anos
depois pelo MP-RJ. Na oca-
sião, a cadeia de Benfica abri-
gava, além de Garotinho, o ex-
governador Sérgio Cabral. En-
quanto o primeiro ficava na
galeria A, o segundo estava na
C. Imagens divulgadas pela
Secretaria de Administração
Penitenciária na ocasião não
mostrava ninguém entrando
na cela do ex-governador no
momento da tortura relatada.
Agentes declararam à impren-
sa que o político se auto agre-
diu para forçar a transferência
para Bangu 8, o que acabou
ocorrendo.

Contudo, perícia realizada
em 2018 pelo MP-RJ mostra-
ram que os vídeos do circuito
interno da cadeia foram edita-
dos. De acordo com a Promo-
toria, o conjunto de gravações
do caso apresentou "interrup-
ções atípicas", imagem con-
gelada e evidência de "interfe-
rência humana" na captação
dos vídeos. O vídeo disponibi-
lizado pela Seap para a im-
prensa mostrava uma grava-
ção até as 22h58 do dia 23, re-
tornando à 1h56, com Garoti-
nho batendo palmas para
chamar os agentes e relatar a
suposta agressão. A pasta de-
clarou na ocasião que o siste-
ma paralisa a captação de
imagens quando não há mo-
vimento.

A perícia do MP-RJ, contu-
do, afirma que há evidência de
"interrupções atípicas caracte-
rizadas por corte durante a
movimentação de pessoas na
área de captura da câmera". O
trecho se refere à câmera 4,
que filmava a galeria B.

"O ponto-chave da interfe-
rência humana como fator de-
terminante na inatividade das
câmeras é notado pelo corte
em meio ao movimento de um
agente que transita no pátio.
Ou seja, o sistema que durante
todo o tempo grava até mesmo
nuances de luminosidade é
cortado bruscamente no meio
do percurso do movimento
que justamente é o gatilho da
gravação", diz a perícia.

NA PRISÃO

Em discurso
Biden revela
não saber agir
contra Talibã
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O presidente dos EUA, Joe
Biden, disse nesta sexta que a
retirada das tropas do Afega-
nistão é uma das missões mais
difíceis já realizadas pelos mi-
litares americanos, o que difi-
culta prever o que acontecerá
agora. "Tivemos progressos
nos últimos dias. Consegui-
mos assegurar o controle do
aeroporto e evacuar mais de 13
mil pessoas desde 14 de agos-
to. Todos os americanos que
quiserem voltar para casa, se-
rão trazidos para casa", asse-
gurou. "Essa missão de eva-
cuação é perigosa. Envolve ris-
cos para as nossas forças ar-
madas e está sendo feita sob
circunstâncias difíceis. Não
posso garantir como será o fi-
nal da operação, e que não ha-
verá risco de perdas, mas irei
mobilizar todos os recursos
necessários."

Biden confirmou que não
sabe exatamente quantos
americanos precisam de res-
gate no Afeganistão, e nem o
paradeiro de muitos cidadãos,
mas que seu governo trabalha
para obter essas informações.
Também prometeu ajudar a
evacuar aliados de outros paí-
ses e afegãos que ajudaram os
EUA durante sua operação mi-
litar. Disse também que os
EUA fizeram um acordo com o
Talibã para que americanos
possam passar pelas barreiras
montadas por eles nos acessos
ao aeroporto e chegarem até o
terminal. Apesar disso, há
muitos relatos de dificuldades
nessa travessia.

Nesta sexta, a decolagem de
aviões de Cabul foi suspensa
por várias horas, por falta de
destinos disponíveis para en-
viar as pessoas resgatadas, de
acordo com a CNN americana.

O democrata disse também
que conversou com os líderes
de Reino Unido, França e Ale-
manha e que uma reunião do
G7 será feita na próxima sema-
na para definir uma aborda-
gem conjunta sobre o Afega-
nistão. Biden discursou na Ca-
sa Branca, no começo da tarde
desta sexta-feira, ao lado da vi-
ce, Kamala Harris, e de Antony
Blinken, secretário de Estado.
O presidente respondeu à al-
gumas perguntas de jornalis-
tas e insistiu que manteve a re-
tirada para preservar vidas de
militares americanos e que
não faria diferença permane-
cer mais tempo lá.

Embora a saída do Afega-
nistão tenha apoio popular e
bipartídário nos EUA, a forma
como ela foi feita gerou muitas
críticas a Bide. O presidente é
atacado por não ter planejado
a retirada de forma a evitar as
cenas de desespero e confusão
das últimas semanas e tenta
explicar porque seu governo
não conseguiu evitar a situa-
ção atual.  

Segundo o Wall Street Jour-
nal, um grupo de funcionários
da embaixada americana em
Cabul enviou um alerta, em ju-
lho, de que o Talibã consegui-
ria dominar a capital logo após
a saída das forças estrangeiras.

Em 2020, o governo de Do-
nald Trump fez um acordo
com o Talibã, que prometia
agir de modo civilizado em
troca da saída americana. O
acerto foi mantido por Biden,
mas o grupo derrubou o gover-
no do presidente Ashraf Ghani
antes da retirada dos EUA ser
concluída.

Em um discurso na segun-
da-feira passada, o presidente
admitiu que seu governo fez
previsões erradas, mas culpou
os militares e políticos afegãos
pela situação. "Tropas ameri-
canas não devem lutar e mor-
rer numa guerra que os afe-
gãos não querem lutar", afir-
mou. Na quarta-feira, Biden
deu uma entrevista para a TV
ABC que todos os america-
nos serão resgatados do país,
mesmo que isso signifique
estender por mais alguns
dias ou semanas a presença
militar no Afeganistão.

AFEGANISTÃO
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Bolsonaro formaliza pedido
de impeachment de Moraes
O

presidente Jair Bolso-
naro ingressou nesta
sexta-feira com um

pedido de impeachment contra o
ministro Alexandre de Moraes, do
STF (Supremo Tribunal Federal).

A formalização ocorre no dia
em que a Polícia Federal cum-
priu mandados de busca e
apreensão em endereços do
cantor Sérgio Reis e do deputa-
do Otoni de Paula (PSC-RJ),
aliados do presidente.

As medidas foram solicitadas
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública e autorizadas pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal.

No último sábado, um dia
após a prisão de seu aliado Ro-
berto Jefferson, Bolsonaro
anunciou que iria entrar com a
ação. A detenção do ex-deputa-
do ocorreu por ordem de Mo-
raes, após ataques do político às
instituições.

Sem a presença de autorida-
des, o protocolo dos pedidos de
impeachment nesta sexta foi
bem diferente do que Bolsonaro

havia planejado inicialmente.
A ideia era levar pessoalmen-

te os documentos, acompanha-
do de ministros de Estado, às
mãos do presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

No entanto, os pedidos de
impeachment foram protocola-
dos no início da noite de sexta-
feira, quando Brasília, em espe-
cial o Congresso, está esvaziada.
Até mesmo Pacheco está fora de
Brasília.

Nos últimos dias, os minis-
tros palacianos Ciro Nogueira
(Casa Civil) e Flávia Arruda (Se-
cretaria de Governo), que vi-
nham tentando dissuadi-lo da
apresentação dos pedidos, tam-
bém trabalhavam com a hipóte-
se de ele não fazer um ato políti-
co em torno disso, caso não de-
sistisse da ideia.

Na avaliação deles, o ato tra-
ria um constrangimento ainda
maior para os parlamentares,
em especial para Pacheco.

A representação de Bolsona-
ro vai entrar em uma fila atrás de
outras 17 iniciativas de abertura

de investigação contra os minis-
tros do STF que tramitam no Se-
nado, responsável por processar
e julgar os membros da corte. Ao
todo, há 10 pedidos contra Mo-
raes e 5 contra Barroso –alguns,
no entanto, solicitam a abertura
de processos contra mais de um
ministro.

Essa quantidade se refere a
apenas os ingressados neste
ano. Antes de deixar a presi-
dência do Senado, o senador
Davi Alcolumbre (DEM-AP) ar-
quivou todos os existentes até
então.

Nesta sexta, o governo Bol-
sonaro também ingressou com
uma ação no STF (Supremo Tri-
bunal Federal) em que pede
que seja anulado o artigo do re-
gimento interno da corte que
permite a instauração de in-
quérito de ofício, ou seja, sem
pedido do Ministério Público.

O clima entre Bolsonaro,
STF e TSE esquentou após o
presidente insistir nos ataques
às urnas eletrônicas e na insi-
nuação de que há um complô

para fraudar as eleições de 2022
a fim de evitar sua vitória no
pleito.

O Judiciário voltou do reces-
so disposto a dar uma resposta
dura a Bolsonaro.

Primeiramente, a corte elei-
toral decidiu, por unanimida-
de, abrir  um inquérito para
apurar as acusações feitas pelo
presidente, sem provas, de que
o TSE frauda as eleições. De-
pois,  Barroso assinou uma
queixa-crime contra chefe do
Executivo e recebeu o aval do
plenário da corte eleitoral para
enviá-la ao STF.

Também na semana passa-
da, o corregedor-geral do TSE,
ministro Luís Felipe Salomão,
solicitou ao Supremo o com-
partilhamento de provas dos
inquéritos das fake news e dos
atos antidemocráticos com a
ação que pode levar à cassação
de Bolsonaro.

Moraes aceitou a queixa-cri-
me de Barroso e incluiu Bolso-
naro como investigado no in-
quérito das fake news.

Moraes manda PF analisar
celulares de Reis e de Otoni 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), ordenou que equipa-
mentos eletrônicos encontrados
em poder de apoiadores do pre-
sidente Jair Bolsonaro alvos de
uma operação da Polícia Fede-
ral nesta sexta-feira começas-
sem a ser vasculhados no pró-
prio local da ação.

Moraes atendeu a um pedido
da PGR (Procuradoria-Geral da
República) para que a análise de
conteúdo eventualmente arma-
zenado em dispositivos como
celulares, tablets e computado-
res seja "célere e imediata".

Na decisão, o ministro deter-
mina "o acesso imediato e ex-
ploração do conteúdo dos docu-
mentos em qualquer suporte (fí-
sicos, mídias eletrônicas, servi-
dores, nuvens, etc.) que se en-
contrem nos locais ou em poder
dos requeridos ou das pessoas
que com eles aí estiverem, pro-
piciando atuação célere e ime-
diata, inclusive já no local em
que se realiza a ação".

Entre os alvos estão o cantor
Sérgio Reis e o deputado bolso-
narista Otoni de Paula (PSC-
RJ). A decisão do ministro lis-
tou dez investigados, envolvi-
dos em uma mobilização pró-
Bolsonaro prevista para ocor-

rer em Brasília no dia 7 de se-
tembro.

Foram expedidos mandados
para que 29 endereços vincula-
dos aos suspeitos fossem vascu-
lhados pelos policiais.

Buscam-se provas de even-
tuais condutas criminosas, mas
a celeridade mencionada pelo
ministro na decisão revela tam-
bém o caráter intimidatório da
ação policial, admitem investi-
gadores ouvidos pela Folha.

Essa é uma estratégia que
tem sido marca dos inquéritos
do Supremo -das fake news, dos
atos antidemocráticos e da qua-
drilha digital- que miram bolso-
naristas.

ANTIDEMOCRÁTICOS

Secretário de Bolsonaro defende
ditadura e ofende ministros do STF
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O  s e c r e t á r i o  d a  P e s c a  d o
governo Jair Bolsonaro, Jorge
Seif,  defendeu nas redes so-
ciais os alvos de operação da
Polícia Federal nesta sexta-
feira que organizam um ato
para o dia 7 de setembro em
f a v o r  d o  i m p e a c h m e n t  d o s
ministros do Supremo Tribu-
n a l  F e d e r a l  e  p e l o  v o t o  i m -
presso nas próximas eleições.

Seif escreveu na página do
caminhoneiro Marcos Gomes,
conhecido como Zé Trovão,
um dos investigados. 

O secretário, que recebeu
de Bolsonaro o apelido de 06
(como se fosse um sexto filho),
exaltou a ditadura militar  e
atacou os ministros do STF no
texto.

"Regime Militar 1964, gene-
rais prendiam e interrogavam
vagabundos.  Democracia

2021, vagabundos interrogam
e querem depor Presidente,
acusar Generais, prender De-
putados e Jornalistas, destruir
youtubers de direita. 

Calar  a  nossa l iberdade!
Força aí Zé Trovão E vamos to-
dos para as ruas dia 7 de se-
tembro lutar por nossa liber-
dade. 

Avante Capitão! Estamos fe-
chados contigo", escreveu o
secretário.

AMEAÇAS

Bolsonaro
veta fundo
eleitoral de
R$ 5,7 bilhões

Conforme vinha anun-
ciando, o presidente Jair Bol-
sonaro vetou nesta sexta-fei-
ra a criação de um valor mí-
nimo de R$ 5,7 bilhões para o
fundo eleitoral de 2022 e as
emendas de relator na LDO
(lei que dá as diretrizes para
elaboração do Orçamento)
do ano que vem.

Alvo de questionamento de
órgãos de controle, o Congres-
so chegou a aprovar possibili-
dade de ampliar a fatia do Or-
çamento nas mãos de parla-
mentares. Conhecido como
emendas de relator, esse ins-
trumento estava previsto na
versão do projeto da LDO.

O mecanismo para au-
mentar o controle do Con-
gresso em relação ao Orça-
mento vigorou em 2020 e
agora em 2021.

Ele funciona da seguinte
forma: o relator do Orçamen-
to, que ainda será enviado no
fim de agosto, remaneja des-
pesas de ministérios e passa a
prever gastos em áreas e pro-
jetos negociados politica-
mente por congressistas in-
fluentes e, geralmente, mais
alinhados ao governo.

Lula costura apoios com partidos
da base de Bolsonaro no Nordeste 

O ex-presidente Lula (PT)
afirmou na manhã desta sexta-
feira, em São Luís, que nem o
centrão vai conseguir salvar o
presidente Jair Bolsonaro nas
eleições de 2022.

Para o petista, que faz giro
pelo Nordeste em busca do for-
talecimento de sua candidatura
ao Planalto, boa parte dos alia-
dos de Bolsonaro vai pular do
barco até junho do próximo ano.

"Nem o centrão vai conseguir
salvar o Bolsonaro. Ele é ingover-
nável. Ele não é razoável do pon-
to de vista psicológico. Ele é mui-

to difícil. Ele não respeita as pes-
soas que conversam com ele, não
se dirige a ninguém", respondeu
em entrevista coletiva concedida
ao lado do governador do Mara-
nhão, Flávio Dino (PSB).

Ao dizer que está conversan-
do com todo o mundo, Lula de-
clarou que os partidos do cen-
trão não são ideológicos e só
pensam eleitoralmente.

"Qualquer partido do centrão
vai querer saber o seguinte:
quem é que vai dar voto para
mim no meu estado e na minha
cidade? E ele vai optar por aque-

las pessoas (que darão voto) co-
mo optaram por Bolsonaro em
2018", disse.

Nas previsões do ex-presi-
dente, em meados de junho de
2022, será possível ver quantos
partidos estarão apoiando o
presidente, levando em conta a
desorganização que se instau-
rou no país, com a destruição da
democracia e defasagens so-
ciais.

"Você vai ver quantos pula-
ram do barco em alto mar para
tentar se salvar."

O ex-presidente ressaltou

que não existem dois extremos
disputando as eleições do Brasil,
mas destacou que há sim uma
polarização entre o fascismo e a
democracia.

"Quem gosta de democracia
vem para o lado daqui e quem
quiser ser fascista se juntará ao
lado de lá."

Em meio ao crescimento nas
pesquisas eleitorais, o ex-presi-
dente afirmou que não está fa-
zendo alianças com partidos de
esquerda ou de direita. Disse es-
tar interessado nas demandas
sociais de cada um deles.
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