
COVID-19

Rio deve começar a aplicar 3a dose em setembro 
O Rio de Janeiro deve começar a aplicar a terceira do-

se da vacina contra a Covid-19 em idosos em setembro.
A estratégia, no entanto, ainda depende do envio de
imunizantes, já que a cidade teve que paralisar a campa-
nha entre adolescentes novamente ontem. O reforço foi

recomendado pelo comitê científico da prefeitura e con-
firmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A ideia é
iniciar pelas pessoas em instituições de longa perma-
nência, como asilos e casas de repouso, e depois ampliar
pela idade, acima dos 60 anos. "O calendário será elabo-

rado e divulgado dentro de alguns dias. A previsão é de
que a dose de reforço seja aplicada entre setembro e no-
vembro, de forma escalonada para idosos que tenham
tomado a segunda dose há pelo menos seis meses", in-
formou a pasta. PÁGINA 4

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque (foto), definiu
as regras para o início do programa de racionamento de energia des-
tinado a grandes consumidores. A medida, aguardada desde o agra-
vamento da crise energética, entrou em vigor ontem com a publica-
ção de uma portaria no Diário Oficial da União. No entanto, para que
o plano seja implementado na prática, a Câmara de Comercialização

de Energia Elétrica (CCEE) precisa publicar suas diretrizes. A expec-
tativa do mercado é que isso ocorra dentro de uma semana. Com a
demora e o agravamento da crise hídrica, grandes companhias vi-
nham se inscrevendo no programa de economia de energia do ex-
presidente Michel Temer em vigor pela Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica). PÁGINA 2

Caixa começa
a depositar 
o lucro do
FGTS de 2021

DINHEIRO NA CONTA

A Caixa Econômica Federal
começou a depositar o dinhei-
ro do lucro do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Servi-
ço) para os trabalhadores. Se-
gundo o banco, o pagamento
começou a ser liberado após a
aprovação da distribuição de
96% do lucro pelo Conselho
Curador do FGTS, na última
terça-feira. O pagamento, en-
tretanto, ainda não chegou a
todas as contas e a Caixa infor-
ma que os depósitos serão
concluídos até o dia 31 de
agosto. No extrato do FGTS, o
lucro aparecerá com a data de
10 de agosto em cada uma das
contas. Segundo a Caixa, o cré-
dito foi feito com data retroati-
va para que fosse possível in-
cluir os juros do mês. Tem di-
reito ao lucro anual o trabalha-
dor que tinha saldo nas contas
do FGTS em 31 de dezembro
de 2020, inclusive para contas
inativas. Para fazer a consulta
aos valores, o trabalhador de-
verá acessar os canais oficiais
da Caixa, como o aplicativo
FGTS. PÁGINA 2

ALTO CONSUMO

Governo inicia plano de
racionamento de energia

MARCELO CAMARGO/ABRASIL

Índice de
Consumo 
das Famílias 
cresce 2,1%
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Conter PMs
bolsonaristas
vira desafio
para estados

POLÍCIA SEM CONTROLE

PÁGINA 3

PGR Moraes rejeita pedido de
senadores para investigar 
Aras por prevaricação 

O ministro Alexandre de Moraes arquivou a notícia-crime apre-
sentada ao STF (Supremo Tribunal Federal) por senadores contra o
procurador-geral da República, Augusto Aras (foto). A ação apresen-
tada por Fabiano Contarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE) pedia para Aras ser investigado por prevaricação porque te-
ria sido omisso em relação aos atos do presidente Jair Bolsonaro.
Moraes, porém, afirmou que é "flagrante a ausência de justa causa"
para investigar o procurador-geral e determinou o arquivamento do
caso. "Na presente hipótese, a petição não trouxe aos autos indícios
mínimos da ocorrência do ilícito criminal praticado pelo investiga-
do", afirmou. PÁGINA 3
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Incerteza política e
questão fiscal voltam a
puxar Bolsa para baixo

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) voltou a cair
ontem, contaminada pelas in-
certezas em relação ao am-
biente político e fiscal no ce-
nário doméstico. Sem forças
para acompanhar o bom hu-
mor dos mercados internacio-
nais, o Ibovespa (Índice Bo-
vespa), encerrou em queda de
0,49%, aos 117.471 pontos.

A maior queda do dia ficou
com Lojas Americanas, que fe-
chou em queda de 6,08%, a R$
5,25. Os papéis da companhia
ainda sofrem ajustes no valor
após a combinação de parte
dos ativos com a B2W, que re-
sultou na Americanas. Nos úl-
timos pregões, as ações tam-
bém refletiram o resultado do
segundo trimestre e os ruídos
que envolveram a previsão de
sinergia entre as companhias
e um programa de recompra
de ações. Americanas caiu

4,25%, a R$ 39,20.
Entre os destaques positi-

vos, Embraer foi a maior alta da
sessão, com alta de 5,28%, a R$
20,92, seguido por CVC, que te-
ve ganhos de 4,39%, a R$ 20,70.
As ações da Petrobras também
se beneficiaram do preço do
petróleo no exterior e subiram
2,83% (ordinárias, com direito
a voto) e 1,54% (preferenciais,
sem direito a voto).

Nasdaq atingiu uma nova
máxima recorde de fechamen-
to, com alta de 1,55% ontem.
Os índices Dow Jones e S&P
500 também tiveram uma ses-
são positiva e encerraram com
ganhos de 0,61% e 0,85%, res-
pectivamente.

Depois de um dia volátil, o
dólar encerrou perto da esta-
bilidade. A moeda caiu 0,07%,
a R$ 5,381, ainda refletindo as
incertezas do cenário político-
fiscal brasileiro.

Terça-feira, 24 de agosto de 2021

ALTO CONSUMO

Governo inicia plano de
racionamento de energia
JULIO WIZIACK E NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS

O
ministro de Minas e
Energia, Bento Albu-
querque, definiu as

regras para o início do programa
de racionamento de energia des-
tinado a grandes consumidores.
A medida, aguardada desde o
agravamento da crise energéti-
ca, entrou em vigor ontem com a
publicação de uma portaria no
Diário Oficial da União.

No entanto, para que o plano
seja implementado na prática, a
Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) precisa
publicar suas diretrizes. A ex-
pectativa do mercado é que isso
ocorra dentro de uma semana.

Com a demora e o agrava-
mento da crise hídrica, grandes
companhias vinham se inscre-
vendo no programa de econo-
mia de energia do ex-presidente
Michel Temer em vigor pela
Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica).

Braskem, Gerdau, Cimentos
Apodi, Rima, dentre outras
companhias intensivas no con-
sumo de energia, já aderiram ao

programa para tentarem uma
saída à energia produzida pelas
térmicas, quase dez vezes mais
caras do que as hidrelétricas.

Batizado de RVD (Redução
Voluntária de Demanda de Ener-
gia Elétrica), o plano do governo
de Jair Bolsonaro é a primeira
medida relacionada à demanda,
desde junho, quando foi criada a
Creg (Câmara de Regras Excep-
cionais para Gestão Hidroener-
gética), que só vinha determi-
nando produção de energia por
termelétricas e a importação.

Analistas de mercado pre-
viam que, sem medidas de redu-
ção de consumo, o governo cor-
re risco de ter de enfrentar apa-
gões -com elevado risco político
para Bolsonaro, que está em
campanha pelas reeleição. Para
eles, ao ficar restrito em medidas
de aumento de oferta era um si-
nal de negacionismo do governo
no enfrentamento da crise hídri-
ca, a pior dos últimos 91 anos.

Estudos do ONS alertam para
a possibilidade de esgotamento
da potência de energia ao fim do
período seco, gerando risco de
apagões localizados nos horá-
rios de maior demanda, quando

a rede de energia demanda uma
operação mais intensa das usi-
nas hidrelétricas.

O programa de redução vo-
luntária do consumo é destina-
do apenas a grandes consumi-
dores que se disponham a redu-
zir o consumo por períodos de
quatro a sete horas por dia.

A partir de compensação fi-
nanceira, o governo quer estimu-
lar a economia diária de energia -
de 20 MW a 35 MW. Serão 5 MW
por hora de economia gerada.

Durante a consulta pública, o
governo cogitou uma economia
maior, de ao menos 30 MW diá-
rios, mas acabou mudando de
ideia porque, com um volume tão
grande de energia, o programa fi-
caria restrito a um grupo de 80
empresas, todas de grande porte.

Ao reduzir para ao menos 5
MW, o governo permite que em-
presas menores também pos-
sam aderir. Outra inovação foi o
agrupamento de várias filiais
para a composição de uma úni-
ca oferta do mesmo grupo eco-
nômico.

As empresas que aderirem te-
rão de remanejar sua jornada de
trabalho prevendo intervalos de

redução de ao menos 80% do
consumo médio de energia. Ao
fazer o pedido, elas terão de in-
formar a quantidade de energia
que se dispõem a economizar e
o preço que pretendem receber
por isso.

De acordo com a portaria do
MME, se a oferta de economia
apresentada pelo grupo for me-
nor do que o PLD (Preço de Li-
quidação das Diferenças), hoje
em seu valor máximo, de R$
583,88 por MWh (megawatt-ho-
ra), a diferença será retornada
ao consumidor via encargos co-
brados na conta de luz. Se for
maior, todos os consumidores
pagarão essa diferença.

As empresas terão um limite
de sete descumprimentos da en-
trega de sua própria oferta -con-
secutivas ou intercaladas. Aci-
ma disso, as ofertas pendentes
de aprovação serão canceladas e
a companhia ficará impedida de
participar do programa.

Caberá ao CMSE (Comitê de
Monitoramento do Setor Elétri-
co) a análise expressa de todas as
ofertas enviadas pelo ONS, que
poderá deliberar automatica-
mente propostas de até 30 dias.

MERCADOS

Caixa começa a depositar 
o lucro do FGTS de 2021

A Caixa Econômica Federal
começou a depositar o dinheiro
do lucro do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço) pa-
ra os trabalhadores. Segundo o
banco, o pagamento começou a
ser liberado após a aprovação da
distribuição de 96% do lucro pe-
lo Conselho Curador do FGTS,
na última terça-feira.

O pagamento, entretanto,
ainda não chegou a todas as
contas e a Caixa informa que os
depósitos serão concluídos até o
dia 31 de agosto.

No extrato do FGTS, o lucro
aparecerá com a data de 10 de
agosto em cada uma das contas.
Segundo a Caixa, o crédito foi

feito com data retroativa para
que fosse possível incluir os ju-
ros do mês.

Tem direito ao lucro anual o
trabalhador que tinha saldo nas
contas do FGTS em 31 de de-
zembro de 2020, inclusive para
contas inativas.

Para fazer a consulta aos va-
lores, o trabalhador deverá aces-
sar os canais oficiais da Caixa,
como o aplicativo FGTS (dispo-
nível gratuitamente para An-
droid e iOS) e o site oficial do
FGTS. Clientes Caixa também
podem fazer a verificação por
meio do internet banking da ins-
tituição.

A reportagem consultou o

aplicativo do FGTS ontem, mas,
por conta de instabilidade, não
foi possível verificar se o valor
do depósito já estava disponível.

O trabalhador só poderá usar
esse dinheiro caso se enquadre
em uma das situações previstas
para o saque do FGTS, como de-
missão sem justa causa, aposen-
tadoria, saque-aniversário e
compra da casa própria. Veja 15
situações em que é possível sa-
car o FGTS.

No total, serão distribuídos
R$ 8,1 bilhões do lucro líquido
do fundo em 2020 para 88,6 mi-
lhões de trabalhadores em todo
o Brasil. O valor será creditado
em 191,2 milhões de contas.

DINHEIRO NA CONTA

Índice de Consumo das 
Famílias cresce 2,1% em agosto
ALANA GANDRA/ABRASIL 

O indicador Intenção de
Consumo das Famílias (ICF), di-
vulgado ontem pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC),
registrou alta pelo terceiro mês
consecutivo, crescendo 2,1% em
agosto e totalizando 70,2 pon-
tos. O resultado é o melhor des-
de abril deste ano (70,7 pontos)
e superior em 6,1% ao registrado
no mesmo mês de 2020 (66,2
pontos).

A economista Catarina Car-
neiro da Silva, responsável pelo
ICF, destacou, no entanto, que o
índice se mantém abaixo do ní-
vel de satisfação (100 pontos)
desde abril de 2015, quando fi-
cou em 102,9 pontos.

Segundo Catarina, como a

perspectiva de consumo foi o
item que mais cresceu em agos-
to (5,6%), as famílias parecem
acreditar que as condições vão
continuar melhorando. “A ten-
dência é que continue aumen-
tando o indicador, tanto que a
perspectiva de consumo atingiu
o maior nível desde maio de
2020 (70,7 pontos). Está com
uma recuperação bem forte e as
famílias estão otimistas em rela-
ção aos próximos meses”, disse
a economista, em entrevista à
Agência Brasil.

O nível de consumo atual,
com 55,2 pontos -- maior pata-
mar desde março de 2021 (56
pontos) – cresceu 3,7% em agos-
to, o terceiro aumento consecu-
tivo e o mais intenso do período.
Na comparação com o mesmo
mês de 2020, a variação foi posi-

tiva em 12,2%.
A renda atual cresceu 1,8%

em agosto, e a maior parte das
famílias (41,5%) já está conside-
rando sua renda igual à do ano
passado. “Isso não acontecia
desde junho de 2020. As famílias
estavam considerando sua ren-
da pior. Agora, pelo menos, es-
tão considerando no mesmo ní-
vel. Já houve uma melhora”,
afirmou. O indicador de renda
atingiu 77,7 pontos, o maior ní-
vel desde março deste ano (79,3
pontos).  

EMPREGO
O emprego atual cresceu

0,4% e continua sendo o maior
indicador do mês, puxando o
ICF, com 87,3 pontos. “Não é o
que está crescendo mais, mas é
o que está deixando as famílias

mais satisfeitas. O mercado de
trabalho é que leva as pessoas a
terem confiança para consumir.
É o que está impulsionando”.

A melhora do emprego pode
ser constatada na análise da
perspectiva profissional, que re-
vela aumento de 2,2% em agos-
to. O indicador está crescendo
há dois meses. De acordo com a
economista, as famílias estão
vendo o mercado de trabalho
atual mais positivo e, no longo
prazo, mais positivo ainda, por-
que está crescendo a uma velo-
cidade maior.

O acesso ao crédito subiu
0,7% em agosto e foi o único in-
dicador a apresentar retração
(1,1%) na comparação anual.
Segundo Catarina, para maior
parte das famílias, está mais difí-
cil ter acesso ao crédito.

CNC

Mercado eleva projeção
da inflação para 7,11% 

BC/FOCUS

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA - a inflação ofi-
cial do país) deste ano subiu de
7,05% para 7,11%. É a vigésima
elevação consecutiva na proje-
ção. A estimativa está no bole-
tim Focus de ontem, pesquisa
divulgada semanalmente pelo
Banco Central (BC), com a
projeção para os principais in-
dicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,93%. Para 2023
e 2024, as previsões são de
3,25% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2021 está
acima da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de
3,75% para este ano, com in-
tervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite in-

ferior é de 2,25% e o superior
de 5,25%.

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

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa co-
mo principal instrumento a ta-
xa básica de juros, a Selic, esta-
belecida atualmente em 5,25%
ao ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom). Para o
mercado financeiro, a expecta-
tiva é de que a Selic encerre
2021 em 7,5% ao ano. Para o
fim de 2022, a estimativa é de
que a taxa básica mantenha es-
se mesmo patamar. E tanto pa-
ra 2023 como para 2024, a pre-
visão é 6,5% ao ano.

Nota
APOSENTADOS VÃO
RECEBER R$ 1,2 BI 
EM ATRASADOS 

Os aposentados que venceram
o INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) em ações na
Justiça e tiveram os atrasados
de até 60 salários mínimos
liberados pelo juiz  vão
receber os valores em breve.
O dinheiro para o pagamento
das chamadas RPVs
(Requisições de Pequeno
Valor), de até R$ 66 mil neste
ano, foi liberado pelo CJF
(Conselho da Justiça Federal).
Ao todo, são R$ 1,178 bi para
liquidar 62.971 processos, com
78.633 beneficiários. O valor é
destinado a quem processa o
INSS e ganha ação de
concessão ou revisão de
benefícios como
posentadorias, pensões e
auxílios, incluindo a renda
assistencial.
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País/São Paulo

Prefeitura de SP cria
passaporte da vacina
para estabelecimentos 

PRESSÃO

FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

A prefeitura de São Paulo
anunciou, ontem, que será ob-
rigatório estar com a vacinação
contra a Covid-19 em dia para
entrar nos estabelecimentos
da cidade. A exigência será co-
mo um passaporte de vacina-
ção que deverá ser exigido por
todos os estabelecimentos (co-
mércio, serviços e eventos em
geral). A comprovação poderá
ser feita por meio de aplicativo
da prefeitura ou com o próprio
cartão físico.  

"A pessoa baixa o aplicativo
da prefeitura e lá terá um QR
Code com todas as informa-
ções: primeira dose, segunda
dose, quando ela vai tomar ou
deveria ter tomado", explicou
o prefeito Ricardo Nunes. Se-

gundo ele, o dispositivo e-Sau-
deSP está em fase de testes e a
previsão é a de que até sexta-
feira que vem já esteja con-
cluído.

O prefeito disse que o esta-
belecimento que não cumprir
a determinação será multado,
e o cidadão que não apresen-
tar o comprovante de vacina-
ção poderá ser impedido de
entrar no local. 

“O conceito principal é o de
que os estabelecimentos só
aceitem pessoas com a vacina.
Se identificarmos que o esta-
belecimento não está exigindo
ou que há pessoas no local que
não se vacinaram, aplicare-
mos uma multa. Para evitar is-
so vamos oferecer todos os
mecanismos para fazer essa
identificação”, disse Nunes.

PGR

Moraes rejeita pedido para
investigar se Aras prevaricou 
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O
ministro Alexandre de
Moraes arquivou a
notícia-crime apre-

sentada ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal) por senadores contra
o procurador-geral da República,
Augusto Aras.

A ação apresentada por Fabia-
no Contarato (Rede-ES) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE) pe-
dia para Aras ser investigado por
prevaricação porque teria sido
omisso em relação aos atos do
presidente Jair Bolsonaro.

Moraes, porém, afirmou que é
"flagrante a ausência de justa cau-
sa" para investigar o procurador-
geral e determinou o arquiva-
mento do caso.

"Na presente hipótese, a peti-
ção não trouxe aos autos indícios
mínimos da ocorrência do ilícito

criminal praticado pelo investiga-
do", afirmou.

A notícia-crime fazia parte da
ofensiva de parlamentares contra
Aras. Além desse caso, senadores
também acionaram o Conselho
Nacional do Ministério Público
para que a subprocuradora-geral
e uma das pessoas mais próximas
de Aras, Lindôra Araújo, para que
ela seja punida por ter dado um
parecer contestando a eficácia do
uso de máscara na prevenção
contra a Covid-19.

Na decisão de ontem, Moraes
afirma que a petição apresenta-
da pelos senadores conclui "ge-
nericamente" que Aras se posi-
ciona de maneira "incompatível
com o cargo".

Segundo o ministro, essa con-
duta é "tipificada como crime de
responsabilidade e cujas elemen-
tares são diversas do crime de

prevaricação".
Moraes diz que os parlamen-

tares não apresentaram "indí-
cios suficientes para a demons-
tração concreta do interesse ou
sentimento pessoal que teria
movido o agente público, no ca-
so procurador-geral da Repúbli-
ca", a evitar uma investigação
contra o presidente.

A decisão foi dada um dia an-
tes da sabatina de Aras no Sena-
do, que está marcada para hoje. A
tendência é que ele consiga os vo-
tos da maioria dos parlamentares
para que sua recondução ao car-
go seja confirmada.

Moraes cita ainda as conse-
quências negativas que a abertura
de uma investigação sem justifi-
cativa pode gerar.

"A instauração de investigação
criminal sem justa causa, ainda
que em fase de inquérito, consti-

tui injusto e grave constrangi-
mento ao investigado", afirma.

Os senadores que apresenta-
ram a notícia-crime afirmam
que há motivos suficientes para
que Aras seja investigado por
prevaricação.

"Nesse contexto de acintoso
ataque às instituições democráti-
cas e às eleições livres, o que fez o
procurador-geral da República,
servidor público designado como
fiscal da lei pela Constituição Fe-
deral? Nada. Permaneceu inerte e
foi condescendente com afronto-
so atentado ao Estado democráti-
co de Direito", diz Contarato.

O relator da recondução de
Augusto Aras à PGR na CCJ (Co-
missão de Constituição, Justiça e
Cidadania), Eduardo Braga
(MDB-AM), divulgou parecer fa-
vorável à permanência do procu-
rador-geral no cargo.

Isolado, Bolsonaro radicaliza 
para inflar atos de 7 de Setembro

Isolado nos ataques ao STF
(Supremo Tribunal Federal),
Jair Bolsonaro radicaliza o dis-
curso e infla os atos de apoio ao
governo marcados para o 7 de
Setembro.

Avisados do risco de infiltra-
ção de bolsonaristas nas Polí-
ciais Militares, governadores
pedem trégua e querem encon-
trar o presidente para estancar
a crise institucional.

A apresentação por Bolso-
naro do pedido de impeach-
ment do ministro Alexandre de
Moraes, do STF, na sexta-feira

passada, elevou a tensão entre
os Poderes. Ontem, o presiden-
te voltou à velha pauta do voto
impresso.

A defesa do instrumento é
feita mesmo depois de a Câma-
ra ter derrotado a proposta. O
voto impresso é o tema que
mais mobilizou recentemente
a militância bolsonarista e ser-
ve de munição para falas gol-
pistas do presidente. Em entre-
vista à Rádio Regional, de Eldo-
rado (SP), Bolsonaro disse de
novo que participará dos atos
pró-governo em São Paulo e

Brasília, que serão realizadas
no Dia da Independência, e in-
sistiu na suspeição do processo
eleitoral.

"O que que é a alma da de-
mocracia? É o voto.  O povo
quer que você, ao votar, tenha
a certeza de que o teu voto vai
para o João ou para a Maria.
Não quer que, num quartinho
secreto, meia dúzia de pessoas
conte os seus votos", disse o
presidente.

Bolsonaro insistiu ainda em
falar de um ataque de hackers
ao sistema do TSE (Tribunal

Superior Eleitoral) em 2018,
motivo pelo qual já é investiga-
do pelo STF por vazamento de
informações sigilosas.

Segundo a corte eleitoral,
porém, nunca houve fraude no
sistema de apuração das urnas
eletrônicas nem os votos são
apurados de forma secreta.

"A gente espera que tenha-
mos eleições limpas, democrá-
ticas e com contagem pública
de votos no ano que vem. Não
podemos conviver com essa
suspeição", afirmou o presi-
dente.

GOLPE À VISTA

Bolsonarismo: Crise de PMs não é nova
e piora com omissão de governadores
FERNANDA MENA/FOLHAPRESS

Não é de hoje que governa-
dores de vários estados do país
recebem sinais de alerta quanto
à contaminação de suas polícias
pelo discurso golpista do presi-
dente Jair Bolsonaro, que sem-
pre acenou para a categoria -
ainda que, na prática, nada te-
nha entregado a ela para além
de elogios.

No ato mais estridente de
uma leva de insubordinações
que atravessa vários estados go-
vernados por opositores do pre-
sidente, o coronel Aleksander
Lacerda, agora ex-comandante
de sete batalhões da PM no inte-
rior de São Paulo, usou as redes

sociais para uma convocatória
ao ato bolsonarista de 7 de se-
tembro na avenida Paulista.

Outra de suas postagens mi-
rava o próprio governador João
Doria (PSDB), seu chefe, a quem
chamou de "cepa indiana".

Ao afastar o coronel do co-
mando de uma tropa composta
por cerca de 5.000 policiais, o
governador paulista fez uso
exemplar da caneta que lhe foi
concedida pelo voto popular e
que o colocou na posição de co-
mandante em chefe da maior
corporação policial do país.

Vale lembrar: o Regimento
Disciplinar da Polícia Militar de
São Paulo determina que poli-
ciais da ativa não podem partici-

par de manifestação de caráter
político-partidário e aponta co-
mo falta grave referir-se a supe-
rior de forma desrespeitosa.

"São Paulo tem orgulho da
sua Polícia Militar, a mais bem
treinada do Brasil. Indisciplina
não será admitida na PM, que
respeita suas regras e suas fun-
ções", disse Doria à Folha de
S.Paulo ontem.

Estudiosos da segurança pú-
blica brasileira apontam há
anos para o problema de gover-
nança das forças policiais do
país. Ele passa pela transposi-
ção de regramentos de organi-
zação e de controle das polícias
diretamente dos tempos da di-
tadura militar (1964-1985) para

a nova era democrática. Exem-
plares dessa história são os into-
cados artigos 142 e 144 da Cons-
tituição, que até hoje aguardam
regulamentação.

Essa crise de governança, no
entanto, passa também pela
omissão de governadores no co-
mando e controle das corpora-
ções, preferindo a figuração e a
acomodação de interesses aos
conflitos e responsabilidades in-
trínsecos à posição de liderança
de uma instituição que tem o
monopólio do uso da força, in-
clusive letal. Não há Estado de-
mocrático de Direito possível
sem mandato, regulação e
transparência de corporações
dotadas de tamanho poder.

POLÍCIA SEM CONTROLE

Bares e restaurantes rejeitam
ideia do passaporte de vacina 
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Não foi bem recebida pelo
setor de bares e restaurantes a
exigência do comprovante de
vacina para entrar em ambien-
tes fechados da capital paulista
a partir do próximo dia 30,
anunciada pelo prefeito Ricar-
do Nunes (MDB) ontem.

Para o presidente da Abra-
sel (associação de bares e res-
taurantes), Paulo Solmucci,
não há condições de operacio-
nalizar a regra. Ele diz que a
entidade está aguardando a
prefeitura anunciar os deta-
lhes concretos da medida para
reagir e pedir uma revisão da
decisão.

Ele também questiona a efi-
cácia do aplicativo que deve
ser criado para o cliente com-
provar a vacinação na porta
dos estabelecimentos. Segun-
do a prefeitura, a plataforma
será lançada até sexta-feira.

Solmucci afirma que a me-
dida pode acabar limitando o
acesso de visitantes de outros
estados que estão atrasados na
imunização, além das pessoas
que não podem se vacinar por
recomendação médica ou não
têm smartphones ou internet.

Segundo ele, a exigência
também pode aumentar filas e
aglomerações.

"É um conjunto de insensa-
tez que, ao nosso ver, só tu-
multua o ambiente. Teria que
haver mais diálogo, prepara-
ção e avaliação da viabilida-
de", diz Solmucci.

Sylvio Lazzarini, dono dos

restaurantes Varanda Grill, diz
ser a favor da obrigatoriedade
da vacina para funcionários
dos estabelecimentos e afirma
que não critica a medida do
prefeito, mas que é preciso
priorizar as ações para acabar
com a pandemia.

"Qual é a prioridade absolu-
ta? Toda a população vacina-
da, protocolos de segurança,
máscara, álcool em gel, não
servir em pé e evitar aglomera-
ções até que se tenha imunida-
de total", afirma Lazzarini. Ele
também questiona como o
passaporte da vacina seria fis-
calizado.

Cristiano Melles, presidente
da ANR (outra associação do
setor, que reúne nomes como
Burger King, Cantaloup, Ca-
pim Santo e China in Box), dis-
se que ficou sabendo da medi-
da pelo noticiário e pede mais
diálogo.  

"Eu acho complicado tudo o
que não é combinado e con-
versado com o setor antes. Nós
não fomos convocados para
nenhuma reunião para discu-
tir. Todo mundo está em prol
da vacinação, todo mundo
quer que essa pandemia aca-
be, ainda mais em um setor tão
prejudicado como o nosso.
Precisa ter diálogo", afirma
Melles.

Bares e restaurantes regis-
traram casos de aglomeração e
pessoas sem máscara no sába-
do e no domingo, primeiro fim
de semana sem restrições de
horário e lotação no estado de
São Paulo.

Ferroviários decidem
entrar em greve 

CPTM

FLAVIA KUROTORI/FOLHAPRESS

Ferroviários das linhas 11 -
Coral, 12 - Safira e 13 - Jade da
CPTM (Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos) de-
cidiram em assembleia entrar
em greve a partir da 0h desta
terça-feira. Os trabalhadores
reivindicam reposição salarial
referente à data-base de 1º de
março dos exercícios
2020/2021 e 2021/2022.

A paralisação foi votada em
assembleia realizada ontem e
aproximadamente 2.500 fun-
cionários devem cruzar os bra-
ços, segundo o Sindicato dos
Trabalhadores das Empresas
Ferroviárias da Zona Central
do Brasil.

O reajuste salarial solicitado
e autorizado pelo TRT-2 (Tri-
bunal Regional do Trabalho 2ª
Região) de São Paulo é de
3,63% para o exercício de
2020/2021 e de 6,36% para
2021/2022. "É pouco para a
empresa, mas para o trabalha-

dor, faz toda a diferença", ava-
lia o sindicalista.

O TRT paulista já havia de-
terminado que a companhia
aplicasse o reajuste salarial. A
CPTM recorreu, mas o TST
(Tribunal Superior do Traba-
lho) decidiu a favor dos traba-
lhadores.

Em julho, funcionários das
linhas 7, 8, 9, 10 e parte da 13 fi-
zeram outra greve na CPTM. A
paralisação foi organizada pe-
los sindicatos de trabalhadores
das ferrovias de SP, zona soro-
cabana e dos engenheiros do
estado de SP.

A greve, que teve início no
dia 15, durou um dia e termi-
nou após um acordo entre
funcionários e a empresa.
Contudo, esta negociação
não contemplou os ferroviá-
rios das l inhas 11,  12 e 13,
uma vez que o Sindicato dos
Trabalhadores das Empresas
Ferroviárias da Zona Central
do Brasil não participou da
negociação.

Lula mira 2o turno e conversa
com Tasso Jereissati e Cid Gomes
JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

Depois de uma série de con-
versas com partidos aliados e lí-
deres de legendas do centrão
em sua viagem pelo Nordeste, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) reuniu-se ontem
em Fortaleza com dois políticos
de grupos adversários: os sena-
dores Tasso Jereissati (PSDB-
CE) e Cid Gomes (PDT-CE)

As conversas representam
uma retomada de contato com
os dois congressistas, atualmen-
te no campo adversário ao petis-

ta nacionalmente, e miram um
possível apoio no segundo turno
das eleições de 2022 em caso de
disputa direta com o presidente
Jair Bolsonaro.

O encontro com Tasso acon-
teceu no escritório político do
tucano, que é pré-candidato à
Presidência pelo PSDB e dispu-
tará as prévias do partido, mar-
cadas para novembro.

O petista publicou uma foto
do encontro com Tasso em suas
redes sociais e classificou a con-
versa como "um diálogo impor-
tante" sobre a democracia.

"Democracia no centro da

discussão. Os democratas desse
país têm a responsabilidade e o
desafio de resgatar a civilidade
na política brasileira pelo bem
do Brasil", afirmou o petista. O
tucano repostou a mensagem de
Lula em suas redes sociais.

Em maio deste ano, Lula já
havia se encontrado com o ex-
presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB).

Lula também se reuniu on-
tem com Cid Gomes, irmão do
presidenciável Ciro Gomes
(PDT). O encontro aconteceu
na ala residencial do Palácio da
Abolição, sede do governo cea-

rense, e teve a presença do go-
vernador Camilo Santana (PT) e
da presidente do PT, Gleisi
Hoffmann.

Esta foi a primeira vez que
Lula e Cid se encontraram desde
2016. A reunião acontece no
momento em que Ciro, que se
movimenta para concorrer à
Presidência pela quarta vez, su-
biu o tom das críticas ao petista.

Procurado pela Folha após o
encontro, Cid disse que atendeu
ao pedido do ex-presidente para
uma conversa em Fortaleza e
que considerou o encontro ab-
solutamente natural.
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Rio planeja vacinar
idosos com terceira 
dose em setembro

COVID-19

JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

O Rio de Janeiro deve come-
çar a aplicar a terceira dose da
vacina contra a Covid-19 em
idosos em setembro. A estraté-
gia, no entanto, ainda depende
do envio de imunizantes, já que
a cidade teve que paralisar a
campanha entre adolescentes
novamente ontem. O reforço
foi recomendado pelo comitê
científico da prefeitura e confir-
mado pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. A ideia é iniciar
pelas pessoas em instituições
de longa permanência, como
asilos e casas de repouso, e de-
pois ampliar pela idade, acima
dos 60 anos.

"O calendário será elabora-
do e divulgado dentro de al-
guns dias. A previsão é de que a
dose de reforço seja aplicada
entre setembro e novembro, de
forma escalonada para idosos
que tenham tomado a segunda
dose há pelo menos seis me-
ses", informou a pasta. A medi-
da deve acontecer simultanea-
mente à vacinação dos adoles-
centes, e serão usados os imu-
nizantes da Pfizer e da AstraZe-
neca, independentemente do
fabricante da primeira e segun-
da doses.

O prefeito Eduardo Paes
(PSD) já havia sinalizado a de-
cisão na última sexta-feira:
"Nós preferimos fazer a terceira
dose das pessoas mais velhas
do que antecipar a segunda do-
se dos mais jovens. Esta vai ser
a posição da prefeitura", decla-
rou ele em entrevista coletiva.

O avanço da variante delta e
a perda de imunidade entre os
idosos que tomaram as duas
doses preocupam especialistas.
As internações e mortes estão
aumentando há mais de um
mês nas faixas de 80, 70 e 60
anos no Rio de Janeiro, segun-
do uma projeção feita pela Fio-
cruz. Há uma discussão, po-
rém, sobre o momento em que
esse reforço deveria ser dado, já
que a maioria dos estados bra-
sileiros ainda não vacinou nem

25% da sua população com a
segunda dose. Na última quin-
ta-feira, o ministro Marcelo
Queiroga afirmou que a tercei-
ra dose só deve começar no
país após todos os adultos com-
pletarem o esquema vacinal,
dando como previsão no míni-
mo o mês de outubro, com a
priorização de idosos, profis-
sionais de saúde e imunossu-
primidos.

O infectologista Julio Croda,
porém, defende que isso deve-
ria ser feito simultaneamente.
"O impacto no PNI (Programa
Nacional de Imunizações) seria
mínimo, porque são apenas 4
milhões de pessoas acima de 80
anos e imunossuprimidos, com
um número ainda menor de
profissionais da saúde acima de
60 anos", disse o pesquisador
da Fiocruz em entrevista ao jor-
nal Folha de S.Paulo ontem.

A entrevista foi compartilha-
da por Eduardo Paes nas redes
sociais com a legenda "Vai ven-
do. Pra ontem @minsaude!".
Ele tem pressionado publica-
mente o governo federal a prio-
rizar o Rio de Janeiro no envio
de vacinas, por ser o "epicentro
da pandemia" pelo avanço da
Delta. A falta de doses vem tra-
vando a campanha de vacina-
ção de tempos em tempos na
capital fluminense. Nesta se-
gunda, por exemplo, estava
prevista a aplicação em adoles-
centes de 17 anos, mas ela teve
que ser adiada para hoje.

No último sábado a repesca-
gem também teve que ser redu-
zida. "Considerando que (...)
não há informação até o mo-
mento de quando o envio das
doses em estoque no Ministério
da Saúde será feito, a Secretaria
Municipal de Saúde se vê obri-
gada a suspender a repescagem
para o grupo de 20 a 29 anos",
informou a prefeitura.

Todas as regiões da cidade
seguem classificadas como de
risco alto para a doença. Os lei-
tos de UTI estão com 95% de
ocupação, e os hospitais públi-
cos e privados já reabrem vagas.

APÓS AFEGANISTÃO

Kamala viaja à Ásia para
melhorar imagem dos EUA 
E

m meio à crise de ima-
gem dos EUA após o fra-
casso da retirada das tro-

pas do Afeganistão, que levou de
volta o Talibã ao poder no país, a
vice-presidente americana, Ka-
mala Harris, chegou à Ásia com o
desafio de diminuir a desconfian-
ça entre países aliados.

A viagem à Singapura e ao
Vietnã já estava marcada desde o
fim de julho, antes de os Estados
Unidos suspeitarem que o grupo
fundamentalista islâmico chega-
ria tão rápido ao poder. O motivo
principal da missão é reforçar a
presença dos americanos na re-
gião do Mar do Sul da China, área
estratégica de grande importân-
cia econômica sobre a qual os chi-
neses reivindicam controle, o que
é contestado por outras nações.

Mas, no primeiro dia de via-
gem, o Afeganistão foi o tema ob-
rigatório, e Kamala teve que dar
explicações ontem, com o gover-
no Biden pressionado pelo que foi
considerado mundo afora uma
operação desastrosa.

A vice-presidente se esquivou
das perguntas sobre a perda de
credibilidade do país, responden-

do que "haverá tempo suficiente
para analisar o que aconteceu no
contexto da retirada das tropas do
Afeganistão", em entrevista à im-
prensa ao lado do primeiro-mi-
nistro de Singapura. "Mas, agora,
estamos focados somente em
evacuar os cidadãos americanos,
os afegãos que trabalharam co-
nosco e os afegãos que estão vul-
neráveis, incluindo as mulheres e
crianças", afirmou.

"Estou aqui porque os Estados
Unidos são um líder mundial e le-
vamos isso a sério."

A afirmação vem em um mo-
mento em que nações rivais dos
EUA, como a China e a Rússia,
usam o exemplo do Afeganistão
para sinalizar a países em suas ór-
bitas o que pode acontecer se
confiarem demais nos america-
nos. Foi o que a China fez com
Taiwan logo após a queda do go-
verno em Cabul, e o que a Rússia
disse à Ucrânia, por exemplo.

"Hoje, estamos em Singapura
para enfatizar e reafirmar nosso
compromisso duradouro com es-
te país e nesta região, e reforçar
nossa visão compartilhada por
uma região do Indo-Pacífico livre

e aberta", disse Kamala ontem.
O primeiro-ministro de Singa-

pura, Lee Hsien Loong, agrade-
ceu as "garantias sobre as inten-
ções dos Estados Unidos na re-
gião e no mundo", mas disse que
a visão que ficará dos americanos
será determinada pelo que o país
"fará daqui para frente, como vai
se reposicionar na região, como
vai se relacionar com uma ampla
gama de amigos, parceiros e alia-
dos", disse.

Ainda que seja um forte par-
ceiro comercial e estratégico dos
Estados Unidos, Singapura busca
não tomar partido no conflito do
país com a China, superpotência
que domina a região e que em-
presta até o idioma à cidade-esta-
do. Mas o país, o mais importante
porto do Sudeste Asiático, apoia a
livre navegação na região.

"Eu reafirmei em nosso en-
contro o compromisso dos Esta-
dos Unidos em trabalhar com
nossos aliados e parceiros ao re-
tor do Indo-Pacífico para defen-
der as regras baseadas na ordem
internacional e a liberdade de
navegação, incluindo no Mar do
Sul da China", disse a vice-presi-

dente dos EUA.
O Mar do Sul da China, que ba-

nha as costas das Filipinas, Viet-
nã, Malásia e Indonésia, é uma
rota estratégica de navegação,
com potencial de exploração de
petróleo e de gás, cujo controle é
reivindicado pela China, mas
questionado por outros países, in-
clusive os Estados Unidos.

A Casa Branca anunciou nesta
segunda que, entre os acordos fei-
tos com Singapura durante a visi-
ta oficial, estão a presença de na-
vios de combate e aeronaves mili-
tares P-8, o que deve aumentar as
tensões com a China.

Além dos acordos militares,
os dois países fecharam tratados
de segurança cibernética e coo-
peração contra as mudanças cli-
máticas e por mais assistência
no combate à pandemia da Co-
vid-19.

De Singapura, Kamala Harris
vai hoje para o Vietnã, país que
voltou ao debate nos Estados Uni-
dos pela semelhança entre as ce-
nas da retirada americana de Ca-
bul com o que se viu em 1975 em
Saigon, outra derrota militar his-
tórica do país.

Haitianos encontrados vivos
uma semana após terremoto

Uma semana após um terre-
moto de magnitude 7,2 atingir a
parte sudoeste do Haiti, 24 pes-
soas foram encontradas vivas na
região montanhosa do Pic de Ma-
caya, localizada entre as cidades
de Les Cayes e Jérémie, duas das
mais afetadas pelo sismo. Dos so-
breviventes, quatro são crianças.

Segundo informou a Proteção
Civil haitiana no domingo passa-
do, o grupo foi transportado de
helicóptero para a cidade de

Camp-Perrin, a noroeste de Les
Cayes, para receber assistência
médica e alimentar. A contagem
oficial de mortos após o abalo que
atingiu o país em 14 de agosto su-
biu para 2.207 no último fim de se-
mana. Ao menos 344 pessoas es-
tão desaparecidas e outras 12.268,
feridas.

Mais danos materiais também
são observados à medida que as
autoridades locais conseguem
avançar, lentamente, nos territó-

rios afetados. Cerca de 130 mil ca-
sas tiveram a estrutura compro-
metida pelo tremor, e 600 mil hai-
tianos foram diretamente afeta-
dos –o país tem pouco mais de 11
milhões de habitantes.

Na noite de domingo, um tre-
mor secundário, de magnitude
4,5, foi registrado pelo centro sis-
mológico haitiano na cidade de
Barradères, no departamento de
Nipples. As autoridades não con-
firmaram novos estragos, mas a

NOS ESCOMBROS

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

Manhã Tarde Noite
06:11 17:40

24º30º 5%
4

Rio de Janeiro/Mundo
Terça-feira, 24 de agosto de 2021

Proteção Civil pediu que os cida-
dãos tomem cuidado com prédios
que já estejam rachados. De acor-
do com informações do jornal hai-
tiano Le Nouvelliste, 266 escolas
das redes pública e privada foram
destruídas ou parcialmente dani-
ficadas durante o terremoto, sen-
do que muitas ainda estavam sen-
do reconstruídas após a passagem
do furacão Matthew, que há cinco
anos deixou mais de 800 mortos
no país caribenho. Três estudan-
tes morreram.

Autoridades haitianas têm en-
contrado dificuldade para distri-
buir água e alimentos em lugares
remotos devido à presença de
gangues locais, que têm intensa
atuação comunitária desde a dé-
cada de 1990 e vêm bloqueando
algumas vias. 
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