
PESQUISA

FGV vê melhora no clima econômico da AL
O indicador que mede o clima econômico na América Latina,

calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) apresentou recu-
peração no terceiro trimestre e chegou ao maior patamar desde o
primeiro trimestre de 2018. Para calcular o índice, a fundação ou-
viu 149 especialistas em economia de 15 países da região.  A Son-

dagem da América Latina mostra que o Indicador de Clima Econô-
mico (ICE) subiu de 81,2 pontos do segundo trimestre para 99,7
pontos no terceiro. O patamar de 100 pontos é considerado neutro,
e somente valores acima de 100 configuram um clima favorável
para os negócios. PÁGINA 2

As micro e pequenas empresas (MPEs) responderam por 89% das
vagas de trabalho criadas no estado do Rio de Janeiro no primeiro
semestre deste ano, com a geração de quase 59 mil empregos com
carteira assinada. Os dados constam de sondagem do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio de Janeiro (Sebrae Rio),

elaborada com base nas informações do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged).  O analista do Sebrae Rio Felipe
Antunes disse ontem que, desde o ano passado, as MPES vêm apre-
sentando saldo positivo de emprego, puxando o mercado de traba-
lho para cima. PÁGINA 6

O plenário do Senado aprovou ontem à noite a recondução do pro-
curador-geral da República, Augusto Aras (foto), para um novo período
de dois anos à frente da PGR (Procuradoria-Geral da República). A re-
condução de Aras foi aprovada por 55 votos a favor e 10 contrários,
além de uma abstenção. Eram  necessários ao menos 41 votos, o que
corresponde à maioria absoluta do Senado, que tem 81 parlamentares.
A votação no plenário se deu pouco mais de duas horas após a aprova-
ção pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). A recondução de
Aras havia passado na comissão, com 21 votos a favor e seis contrários.
A recondução de Aras acontece em um momento de crise entre os Po-
deres, principalmente por causa dos ataques do presidente Jair Bolso-
naro ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, o procurador-geral da
República não enfrentou dificuldades, seja durante a sabatina ou nas
duas votações do dia. Mesmo senadores de oposição se manifestaram
favoravelmente à recondução. Um dos motivos é que Aras atuou contra
a Operação Lava Jato, que havia levado à prisão figuras importantes da
oposição, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a sua
sabatina, o procurador-geral criticou duramente a operação. PÁGINA 10

General Ramos 
e Ramagem
terão de 
depor na PF

INQUÉRITO DAS FN

PROCURADORIA

O ministro Luiz Eduardo Ra-
mos (Secretária-Geral da Presi-
dência) e o diretor-geral da Abin
(Agência Brasileira de Inteligên-
cia), Alexandre Ramagem, foram
intimados pela Polícia Federal
para prestar depoimento no in-
quérito das fake news. Os  2 serão
ouvidos na investigação que mi-
ra Bolsonaro e a live de 29 de ju-
lho em que o presidente atacou
sem provas as urnas eletrônicas.
Além do ministro e do chefe da
inteligência, a PF também inti-
mou o militar da reserva Eduar-
do Gomes da Silva, que apresen-
tou a transmissão ao vivo feita
naquela data. As oitivas devem
ocorrer ao longo desta semana e,
embora sejam em uma apuração
no âmbito criminal, também se-
rão compartilhadas com o in-
quérito administrativo aberto
pelo Tribunal Superior Eleitoral e
que também investiga a live e os
ataques ao sistema eleitoral. A PF
quer saber qual foi a participação
de Ramos e Ramagem nos pre-
parativos, na organização e na
obtenção de informações  usa-
das por Bolsonaro . PÁGINA 10

BB libera R$ 2
bi a produtor
prejudicado
por geadas

SOCORRO

O Banco do Brasil  anun-
ciou ontem o lançamento de
uma linha de financiamentos
no valor de R$ 2 bilhões para
produtores impactados por
geadas, além de um programa
de crédito rural de R$ 8,5 bi-
lhões voltado a investimentos
no campo. Na última semana,
o Conselho Monetário Nacio-
nal já havia reservado R$ 1,3
bilhão para cafeicultores afe-
tados pela onda de frio nas re-
giões Sul e Sudeste.  Agora,
haverá disponibilização adi-
cional de R$ 2 bilhões, segun-
do o Banco do Brasil. O obje-
tivo é direcionar os emprésti-
mos à recuperação de cafe-
zais danificados e à renova-
ção de lavouras. De acordo
com o presidente do BB,
Fausto Ribeiro, o banco rece-
beu até o momento o registro
de 17 mil sinistros para acio-
namento de seguro em casos
relacionados aos danos cau-
sados pelas geadas. Segundo
ele, mais de 80% dos pedidos
já tiveram vistoria realizada
pelo banco. PÁGINA 2

MPES

Micro e pequenas empresas
geram 89% dos empregos no RJ

ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

O ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretária-Geral da Presidência)
e o diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexan-
dre Ramagem, foram intimados pela Polícia Federal para prestar de-
poimento no inquérito das fake news. Os dois serão ouvidos na in-
vestigação que mira Jair Bolsonaro e a live de 29 de julho em que o
presidente atacou sem provas as urnas eletrônicas. Além do ministro
e do chefe da inteligência, a PF também intimou o militar da reserva

Eduardo Gomes da Silva, que apresentou a transmissão ao vivo feita
naquela data. As oitivas devem ocorrer ao longo desta semana e, em-
bora sejam em uma apuração no âmbito criminal, também serão
compartilhadas com o inquérito administrativo aberto pelo Tribunal
Superior Eleitoral e que também investiga a live e os ataques ao siste-
ma eleitoral. A PF quer saber qual foi a participação de Ramos e Ra-
magem nos preparativos. PÁGINA 10

SÃO PAULO

Uso de máscara reduz casos de sarampo 

Senado aprova
recondução 
de Aras à PGR
por mais 2 anos
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(25/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,33 até o dia 24/ago
OURO
BM&F/grama R$ 302,00
EURO Comercial 
Compra: 6,2856 Venda: 6,1862

EURO turismo 
Compra: 6,2345 Venda: 6,4145
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,3011 Venda: 5,3017
DÓLAR comercial
Compra: 5,2610 Venda: 5,2616
DÓLAR turismo
Compra: 5,2625 Venda: 5,4425

CYRELA REALTON NM 20.41 +12.33 +2.24

LOJAS AMERICPN N1 5.87 +11.81 +0.62

GOL PN N2 20.54 +10.97 +2.03

EZTEC ON NM 27.84 +10.61 +2.67

AMERICANAS ON NM 43.00 +9.69 +3.80

JBS ON ED NM 31.73 −3.26 −1.07

RAIADROGASILON NM 25.80 −2.64 −0.70

P.ACUCAR-CBDON NM 29.56 −2.09 −0.63

HYPERA ON NM 34.79 −1.47 −0.52

TELEF BRASILON 43.54 −0.73 −0.32

VALE ON NM 99.71 +3.65 +3.51

PETROBRAS PN ED N2 27.58 +2.07 +0.56

MAGAZ LUIZA ON NM 19.24 +6.12 +1.11

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 30.95 +2.79 +0.84

BRADESCO PN N1 23.38 +2.63 +0.60

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.366,26 +0,09

NASDAQ Composite 15.019,799 +0,52

Euro STOXX 50 4.177,62 -0,12

CAC 40 6.664,31 -0,28

FTSE 100 7.125,78 +0,24

DAX 15.905,85 +0,33

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 2,33% / 120.210,75 / 2.739,08 / Volume: 29.926.846.874 / Quantidade: 3.748.792
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Bovespa tem maior
alta em sete meses; 
dólar cai para R$ 5,26
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Num dia de otimismo ex-
terno e de alívio interno, a Bol-
sa de Valores de São Paulo
(Bovespa) teve a maior alta
diária em sete meses e reduziu
as perdas em agosto. O dólar
caiu para o menor valor em 11
dias e voltou a ser cotado abai-
xo de R$ 5,30.

O Índice Bovespa(Ibovespa),
encerrou ontem aos 120.211
pontos, com alta de 2,33%. Esse
foi o maior ganho diário des-
de 28 de janeiro, quando o indi-
cador tinha subido 2,59%.

A trégua também ocorreu
no mercado de câmbio. O dó-
lar comercial fechou o dia ven-
dido a R$ 5,262, com recuo de
R$ 0,12 (-2,23%). Essa foi a
maior queda diária desde 31
de março, dia em que a cota-
ção tinha caído 2,31%.

A cotação está no menor
valor desde o último dia 13 (R$
5,245). Apesar do desempe-
nho de ontem, os resultados
continuam negativos para o
mercado no acumulado do
mês. Em agosto, o dólar regis-
tra valorização de 1%; e a Bol-
sa, queda de 1,31%.

Quarta-feira, 25 de agosto de 2021

FGV

Pesquisa aponta melhora
no clima econômico da AL
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

O
indicador que mede
o clima econômico
na América Latina,

calculado pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) apresentou re-
cuperação no terceiro trimestre
e chegou ao maior patamar des-
de o primeiro trimestre de 2018.
Para calcular o índice, a funda-
ção ouviu 149 especialistas em
economia de 15 países da região.  

A Sondagem da América Lati-
na mostra que o Indicador de
Clima Econômico (ICE) subiu
de 81,2 pontos do segundo tri-
mestre para 99,7 pontos no ter-
ceiro. O patamar de 100 pontos é
considerado neutro, e somente
valores acima de 100 configu-
ram um clima favorável para os
negócios.

A recuperação do indicador
ocorreu na percepção da situa-
ção atual (ISA), que melhorou

de 28,2 pontos para 59,1 pontos.
A melhora é atribuída ao cená-
rio internacional mais favorável
e ao avanço da imunização con-
tra a covid-19 na região, ainda
que irregular.

Já o indicador que mede as
expectativas dos especialistas
para o futuro (IE) teve recuo de
156 pontos para 150,6 pontos.
Nesse caso, a FGV cogita que o
movimento esteja associado a
incertezas sobre os efeitos das
novas cepas do SARS-CoV-2.

Entre os dez países pesquisa-
dos, o Paraguai é o que apresen-
ta a melhor avaliação do clima
econômico, com 125,1 pontos.
Em seguida estão Brasil (116,5),
Chile (104,1) Peru (102,0) e Co-
lômbia (101,1). Os demais paí-
ses foram avaliados pelos espe-
cialistas ouvidos pela FGV com
clima econômico desfavorável.
É o caso do México (92,4), Uru-
guai (79,2), Equador (77,9), Bolí-

via (73,2) e Argentina (60,3).
A pesquisa elevou a previsão

de aumento do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos) do conjunto
dos países pesquisados em
2021. No segundo trimestre era
esperado um crescimento de
4,3%, enquanto que no terceiro
trimestre a previsão aumentou
para 5,4%. A pesquisa projeta
que Peru (9%), Chile (8%) e Co-
lômbia (6,4%) terão os maiores
crescimentos, e os demais fica-
rão abaixo da média regional.
Para o Brasil, a projeção é de
uma alta de 5,2% no PIB.

O estudo da FGV mostra que
problemas de desabastecimen-
to de insumos e/ou matérias
primas estão afetando a econo-
mia da América Latina de forma
grave para um em cada quatro
especialistas ouvidos. A pesqui-
sa ressalta que quanto maior e
mais diversificado é o parque

produtivo de um país, maior é a
probabilidade de haver impac-
tos desse desabastecimento.

No caso do Brasil, 46,2% dos
especialistas acreditam que o
país está sendo afetado de forma
grave e outros 46,2% responde-
ram que os impactos são mode-
rados ou leves. Somente 7,7%
afirmaram que a economia bra-
sileira não está enfrentando esse
tipo de problema.

Outro aspecto avaliado na
sondagem foi sobre quanto tem-
po deve durar o cenário de valo-
rização do preço das commodi-
ties, que impulsiona a economia
da região. Para 58,5% dos entre-
vistados, o cenário deve se pro-
longar por mais 12 meses, e 23%
afirmam que ele deve se encer-
rar já no fim de 2021. A expecta-
tiva, portanto, é que não se repi-
ta um superciclo de commodi-
ties como o da primeira década
do século 21.

MERCADOS

Venda do comércio eletrônico
estaciona no 2o trimestre 
DANIELE
MADUREIRA/FOLHAPRESS

O avanço da vacinação e a
queda do número de óbitos por
Covid-19 têm contribuído para
o retorno das atividades pre-
senciais. Com mais lojas aber-
tas e sem restrição de horário, o
consumo no varejo físico cres-
ceu 47,2% no segundo trimes-
tre de 2021,  na comparação
com o mesmo período do ano
passado, informa o terceiro re-
latório de Análise de Compor-
tamento de Consumo do Itaú
Unibanco.

O aumento das vendas no va-
rejo físico no segundo trimestre
superou a alta nas vendas do va-
rejo online no período, que foi
de 43,2%. Com isso, a fatia das
vendas online no bolo total fi-
cou praticamente estacionada
em 21,1%. No segundo trimes-
tre de 2020, a fatia do online foi
21,5%.

"Isso me surpreendeu, achei
que o varejo online iria crescer
em participação", disse o diretor
de estratégia e engenharia de
dados do Itaú Unibanco, Moisés
Nascimento, durante coletiva de
imprensa ontem para apresen-
tar o relatório.

O especialista diz que ainda
é cedo para saber se este é um
movimento de desaceleração
no varejo eletrônico. "Precisa-
mos de pelo menos mais dois
trimestres para termos esta
perspectiva".

Os gastos com compras no
varejo total (incluindo físico e
online) no segundo trimestre
cresceu 46,4% na comparação
anual. Em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2019, sem pandemia, o
aumento foi de 26,5%.

"Vemos uma tendência posi-
tiva de retomada do varejo", dis-
se Nascimento.

No segundo trimestre deste
ano, os setores com maior cres-
cimento na comparação anual
no varejo físico foram atacadis-
tas (alta de 35,4%) e construção
(31,6%). Já nas compras online,
os maiores destaques foram
saúde, bem-estar e veterinários
(97,3%) e alimentação (38,2%).

"Neste último caso, vemos as
compras de comida por delivery
e as compras de supermercado
crescendo de maneira consis-
tente, o que consolida novos há-
bitos de consumo", afirma Nas-
cimento.

O especialista destaca que as
pessoas estão se cuidando mais:

o segmento de bem-estar, por
exemplo, que envolve serviços
de pedicure e manicure, spas,
massagistas e centros estéticos
cresceu 90,7% no segundo tri-
mestre de 2021 e já supera o ní-
vel pré-pandemia, do segundo
trimestre de 2019.

O executivo também chama a
atenção para as vendas de agên-
cias matrimoniais e buffets: alta
de 97,4% no faturamento, em
comparação ao mesmo interva-
lo de 2020. Em relação a 2019,
porém, houve queda de 51%.
"As pessoas estão saindo do iso-
lamento para o altar", diz Nasci-
mento.

Com a volta das cerimônias,
segmentos como aluguéis de
roupa e joalherias também cres-
ceram: 214,9% e 129,9%, respec-
tivamente.

O turismo, que teve queda de
90% no faturamento no pior mo-
mento da pandemia, está entre
os setores em ritmo de retoma-
da: crescimento de 257,3% no
segundo trimestre de 2021, na
comparação com o mesmo in-
tervalo de 2020. Houve salto nas
vendas das companhias aéreas e
do setor hoteleiro (hotéis, mo-
téis e pousadas) de 237,1% e
255,8%.

VAREJO

Vitru Educação
compra
UniCesumar
por R$ 3,2 bi

A Vitru Educação, grupo
que controla a catarinense
Uniasselvi, anunciou ontem a
aquisição da Unicesumar, gru-
po de educação de Maringá
(PR), pelo valor de R$ 3,2 bi-
lhões. A aquisição reforça a po-
sição do grupo na disputa com
a Cogna (ex-Kroton), especial-
mente no ensino à distância. 

A Vitru Educação tem cerca
de 200 mil alunos de educação
a distância no curso superior.
Já a paranaense tem 331 mil
alunos de ensino superior, sen-
do a maioria na modalidade
virtual. A conclusão do negócio
ainda depende de aprovação
do Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica).

O acordo envolve o paga-
mento de 62,4% do valor de
mercado da Unicesumar assim
que o negócio for fechado, en-
quanto 19,4% serão pagos por
ações da Vitru Educação.

A negociação faz com que a
acionistas da UniCesumar fi-
que com 23,6% da Vitru, e os
17,7% restantes serão pagos
após o fechamento da negocia-
ção, com valores reajustados
pelo IPCA acumulado.

NEGÓCIO

BB libera R$ 2 bi para financiar
produtores afetados por geadas
BERNARDO CARAM E 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O Banco do Brasil anunciou
ontem o lançamento de uma li-
nha de financiamentos no valor
de R$ 2 bilhões para produtores
impactados por geadas, além de
um programa de crédito rural de
R$ 8,5 bilhões voltado a investi-
mentos no campo.

Na última semana, o Conse-
lho Monetário Nacional já ha-
via reservado R$ 1,3 bilhão pa-

ra cafeicultores afetados pela
onda de frio nas regiões Sul e
Sudeste.

Agora, haverá disponibiliza-
ção adicional de R$ 2 bilhões,
segundo o Banco do Brasil. O
objetivo é direcionar os em-
préstimos à recuperação de ca-
fezais danificados e à renova-
ção de lavouras.

De acordo com o presidente
do BB, Fausto Ribeiro, o banco
recebeu até o momento o regis-
tro de 17 mil sinistros para acio-

namento de seguro em casos re-
lacionados aos danos causados
pelas geadas. Segundo ele, mais
de 80% dos pedidos já tiveram
vistoria realizada pelo banco.

O anúncio foi feito em evento
no Palácio do Planalto, com a
presença do presidente Jair Bol-
sonaro.

"Há 19 anos não tínhamos
uma geada tão forte e que cau-
sou tantos danos à cafeicultura
brasileira", disse a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina.

O programa de crédito de R$
8,5 bilhões se chama BB Investi-
mentos Agro. Do total liberado,
R$ 5,5 bilhões vão financiar
energia renovável, irrigação, re-
cuperação de pastagem e má-
quinas e equipamentos.

Outros R$2 bilhões serão
alocados em empréstimos para
modernização e compra de si-
los e armazéns. Há ainda R$ 1
bilhão para consórcios volta-
dos a pequenos e médios pro-
dutores.

SOCORRO

Ipea revisa projeção
de inflação para 7,1%

2021

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) alterou
a projeção para a inflação deste
ano. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) foi
revisto de 5,9% para 7,1%. Parte
da explicação para a mudança
é a expectativa de reajustes
mais acentuados para a gasoli-
na e a energia elétrica, que re-
mete a uma elevação da proje-
ção de preços monitorados de
9,5% para 11%. Outra pressão
vem dos preços dos alimentos
no mercado internacional, que
devem fechar o ano acima do
esperado anteriormente, em
particular as proteínas animais.
Esse movimento eleva a proje-
ção da inflação dos alimentos
de 5% para 6,9%.   Os dados es-
tão na Nota de Conjuntura so-
bre Inflação com informações
até julho e a projeção para
2021, divulgada ontem.

Quanto ao mercado interna-
cional, é esperada a pressão vin-
da das matérias-primas, que
combinada com o aumento da
utilização da capacidade insta-
lada na indústria e os estoques
abaixo do nível desejado, são fa-
tores para a manutenção de alta
nos preços dos bens industriais.
A projeção de inflação do seg-
mento subiu de 4,8% para 6,6%.
A aguardada retomada do setor
de serviços trouxe o avanço da

inflação desse segmento em rit-
mo maior que o esperado ini-
cialmente. A previsão, então,
passou de 4% para 5%.

O Ipea destacou ainda a alta
de 4,76% apontada pelo IPCA
para o período de janeiro a ju-
lho, patamar acima do centro da
meta de inflação, de 3,75%. Em-
bora parte dessa pressão infla-
cionária ser esperada, diante do
represamento de reajustes em
2020, as altas consecutivas das
cotações das commodities no
mercado internacional e os
eventos climáticos adversos, co-
mo a longa estiagem e a ocor-
rência de geadas em regiões de
produção agrícola, surpreende-
ram negativamente e desenca-
dearam novos aumentos de pre-
ços de alimentos e de energia.

A projeção para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
(INPC) em 2021 também foi re-
vista, e subiu de 5,1% para 6,4%.
A Diretoria de Estudos e Políti-
cas Macroeconômicas do Ipea
entendeu que a alta da taxa de
inflação medida por esse indica-
dor, que atinge as famílias que
vivem nas áreas urbanas e com
salários que variam de um a cin-
co salários mínimos, deverá ser
pressionada pelos preços moni-
torados e dos alimentos, com al-
tas previstas de 10,5% e 7,9%,
respectivamente. 
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Rio de Janeiro INVERNO: Sol o dia todo sem nuvens. 
Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã Tarde Noite
06:10 17:40

18º37º 5%

Arrecadação de royalties
cresce 225% em 11 anos

PETROLEO

LÉO RODRIGUES/ABRASIL 

A arrecadação de royalties
do petróleo no estado do Rio de
Janeiro subiu 225% em 11 anos,
saltando de R$ 1,2 bilhão de ja-
neiro e julho de 2010 para R$
3,9 bilhões no mesmo período
de 2021. Os dados constam no
6º Anuário do Petróleo, lança-
do ontem pela Federação das
Indústrias do RJ (Firjan), e que
reúne dados do setor no estado
e análises sobre as expectativas
para o próximo período.  

O crescimento vem ocor-
rendo de forma mais intensa
desde 2017, embora de lá pra
cá tenha ocorrido dois mo-
mentos de queda significativa
na arrecadação. Um entre o fim
de 2018 e o início de 2019 e ou-
tro no meio do ano passado,
em meio aos efeitos da pande-
mia da covid-19. Em ambos os
casos, porém, a recuperação
não demorou. "O estado rece-
beu no primeiro semestre de
2021 o equivalente a 21% do to-
tal em royalties gerados nacio-
nalmente. Nos seis primeiros
meses de 2021, o montante ar-
recadado cresceu 37% em rela-
ção aos valores do ano passado
e já chega a 72,57% do arreca-
dado em 2019", registra o anuá-
rio. Conforme o documento, os
resultados abrem uma oportu-

nidade para a recuperação es-
trutural do estado. "Ao refletir
em maior investimento públi-
co pode, assim, proporcionar
um retorno socioeconômico
também para municípios e to-
da população, fortalecendo
fundamentalmente a base in-
dustrial como forma de conso-
lidar a geração de emprego for-
mal e a criação de renda".

De acordo com Karine Frago-
so, gerente de Petróleo, Gás e
Naval da Firjan, além do aumen-
to da arrecadação de royalties,
há outros três destaques nesta
edição. O Rio de Janeiro res-
ponde atualmente por 83% da
produção de petróleo no país
em áreas marítimas (offshore).
Das 10 plataformas marítimas,
9 estão no RJ. A Bacia de San-
tos, que se estende desde o lito-
ral sul fluminense até o norte
catarinense, contribuiu com
66% da produção nacional de
petróleo em 2020 e já alcança
quase 70% em maio de 2021.

A extração na camada pré-
sal é responsável por mais de
70% do petróleo e do gás natu-
ral produzidos no país. Os
campos de maior destaque na
Bacia de Santos, Tupi e Búzios,
ambos na costa do RJ, foram
responsáveis, respectivamen-
te, por 42% e 26% da produção
do pré-sal no mês de maio.

ALANA GANDRA/ABRASIL 

A
s micro e pequenas
empresas (MPEs) res-
ponderam por 89%

das vagas de trabalho criadas no
estado do Rio de Janeiro no pri-
meiro semestre deste ano, com
a geração de quase 59 mil em-
pregos com carteira assinada.
Os dados constam de sondagem
do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas no Rio de
Janeiro (Sebrae Rio), elaborada
com base nas informações do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged).  

O analista do Sebrae Rio Feli-
pe Antunes disse ontem que,
desde o ano passado, as MPES
vêm apresentando saldo positivo
de emprego, puxando o mercado
de trabalho para cima. “Quando
a gente compara com grandes
empresas, as micro e pequenas
empresas são as que mais em-
pregam”, indicou o economista.

Do total de 58,9 mil postos
criados entre janeiro e junho de
2021, a maior contribuição foi
dada pelo setor de serviços, com
31.491 vagas, que vinha com um
saldo líquido de empregos ne-
gativo. “Mas agora, com o avan-
ço da vacinação, esse setor co-
meça a recuperar as vagas per-

didas no ano passado, quando a
restrição era maior”. A indústria
aparece em segundo lugar, com
13 mil empregos com carteira
assinada e o comércio com
10.409 novas vagas formais.

Em comparação com os seis
primeiros meses de 2020, no au-
ge da pandemia do novo corona-
vírus, a situação era bem pior.
Foram fechados mais de 81,7 mil
postos de trabalho no estado.

MUNICÍPIOS
Dos 92 municípios fluminen-

ses, 84 tiveram saldo líquido de
emprego positivo no primeiro
semestre, devido às micro e pe-
quenas empresas. Destaque pa-
ra a capital (24,5 mil vagas), Ni-
terói (2,5 mil), Duque de Caxias
(2,4 mil), Campos dos Goytaca-
zes (1,9 mil) e São Gonçalo (1,8
mil). Somente oito municípios
tiveram saldo líquido negativo
de empregos. Isso mostra, se-

gundo expôs Felipe Antunes,
que esse cenário favorável capi-
taneado pelas micro e pequenas
empresas não está concentrado
só na capital nem na região me-
tropolitana, mas está espalhado
ao longo do estado, com as
MPES apresentando também
saldo positivo.

Felipe Antunes analisou que
a tendência é que as MPES
continuem puxando para cima
o volume de empregos com
carteira assinada e que o mer-
cado de trabalho siga apresen-
tando saldo líquido positivo
nos próximos meses. “Princi-
palmente com o avanço da va-
cinação da população, a gente
vê a recuperação de alguns se-
tores, como serviços, no Rio de
Janeiro, que é muito forte. A
tendência é que, nos próximos
meses, o mercado continue ge-
rando empregos e mantenha
saldo positivo”.

EM JUNHO
Em junho, foram criadas 16,2

mil vagas no território fluminen-
se. No mesmo período do ano
passado, as micro e pequenas
empresas fecharam mais de 8,6
mil postos de trabalho. O resul-
tado positivo foi impulsionado
pela criação de mais de 8 mil no-
vas oportunidades no setor de
serviços, além do comércio, que
contribuiu com 4.076 novas va-
gas de emprego, seguido pela in-
dústria com 3.095 mil novos pos-
tos de trabalho.

O analista do Sebrae Rio infor-
mou que os segmentos do setor
de serviços que se destacaram no
mês foram restaurantes e simila-
res, com 1.033 novas vagas, e ser-
viços combinados de escritório e
apoio administrativo (548 vagas).
No comércio, criaram mais pos-
tos de trabalho os segmentos de
comércio varejista de artigos de
vestuário e acessórios (462 vagas)
e produtos farmacêuticos (442
postos). Na indústria, sobressai a
construção de edifícios, com 534
empregos criados em junho.

No ranking nacional, as
MPES do estado do Rio de Janei-
ro ficaram em terceiro lugar, no
mês de junho, atrás de São Pau-
lo (55,4 mil vagas) e Minas Ge-
rais (25,9 mil vagas).

MPES

Dos 92 municípios fluminenses, 84

tiveram saldo líquido de emprego

positivo no primeiro semestre

Micro e pequenas empresas
geram 89% dos empregos no RJ
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Pressão do
Talibã faz
Biden acelerar
retirada
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Pressionado por aliados a
estender o prazo da evacua-
ção de ocidentais e aliados
de Cabul, o presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden,
decidiu manter o limite da
presença de forças america-
nas no Afeganistão em 31 de
agosto.

A decisão foi vazada pela
Casa Branca à agência de no-
tícias Reuters enquanto o
americano se preparava para
discutir a situação numa reu-
nião virtual do G7 ontem,
clube das economias mais
desenvolvidas do mundo.

O grupo aquiesceu e ten-
tou mudar o foco dizendo
que está pronto para nego-
ciar com os talibãs, a depen-
der de algumas condições.

Pesou na conta a renova-
ção das ameaças do Talibã,
que retomou o poder na es-
teira da decisão de Biden de
cumprir o acordo de paz com
o grupo e retirar suas tropas
do Afeganistão após 20 anos.

Em uma entrevista coleti-
va, o porta-voz Zabihullah
Mujahid disse que o grupo
não toparia a extensão. Nem
ele nem os EUA comentaram,
mas agências de notícia rela-
taram um encontro na se-
gunda-feira entre o diretor da
CIA, William Burns, com o
principal líder talibã em Ca-
bul, Abdul Ghani Baradar.

Mujahid reafirmou o tom
ameaçador do grupo na vés-
pera e acrescentou que os
EUA deveriam parar de aju-
dar "afegãos com qualifica-
ções" a deixar o país. Mais,
afirmou que o grupo iria im-
pedir que civis chegassem ao
aeroporto e que fechou o
acesso à Airport Road, via
que separa o local do centro
de Cabul, 5 km ao sul.

O diálogo travado com os
americanos, esperado após
duas décadas de guerra, pa-
rece insolúvel. Mujahid ain-
da voltou a prometer que as
pessoas aglomeradas perto
do aeroporto de Cabul não
sofreriam represálias na volta
para casa. "Nós garantimos
sua segurança."

Os talibãs tomaram a capi-
tal no domingo retrasado,
após conquistarem pratica-
mente todo o país em duas
semanas. A saída havia sido
ordenada pelo presidente Bi-
den em abril, encerrando os
20 anos da mais longa guerra
americana, iniciada para pu-
nir o Talibã, que governava o
Afeganistão desde 1996 e da-
va guarida aos terroristas da
Al Qaeda que perpetraram os
ataques do 11 de Setembro.

O primeiro-ministro britâ-
nico, Boris Johnson, havia
convocado a reunião porque
queria mais tempo para a re-
tirada. Tinha apoio da Ale-
manha. Mas já na manhã
desta terça seu secretário de
Defesa, Ben Wallace, havia
jogado a toalha e dito que a
mudança era improvável.

Após a reunião, Boris ain-
da tentou dourar a pílula.
Disse que o G7 definiu um
mapa para conversar com o
Talibã, mas que uma das exi-
gências será a liberdade para
quem quiser deixar o país
após 31 de agosto -como as
pessoas mais pobres o fa-
riam, sem apoio militar, ele
não respondeu.

Enquanto isso tudo se de-
senhava, as forças ocidentais
aceleraram a retirada em
Cabul. Segundo o Pentágo-
no, 21.600 pessoas foram
evacuadas entre segunda-
feira e a manhã de terça,
8.900 das quais em aviões de
países aliados. Desde o co-
meço da crise, foram 63 mil
os retirados.

Na reunião do G7, Biden
afirmou que a "depender da
coordenação com o Talibã"
acerca do acesso ao local, o
prazo seria atingido, segundo
a porta-voz Jen Psaki. Ela dis-
se que o Pentágono manterá
planos de contingência.

AFEGANISTÃO

SP: Uso de
máscara
reduz casos
de sarampo 
CLÁUDIA COLLUCCI/FOLHAPRESS

As medidas sanitárias
adotadas para conter a pan-
demia de Covid-19 levaram a
uma queda de 99% nos casos
de sarampo no estado de São
Paulo. Até o dia 10 de agosto
deste ano foram cinco casos
contra 772 no mesmo perío-
do de 2020.

Os dados são da Secretaria
de Estado da Saúde. Ainda
que a vacina seja a melhor
forma de prevenção da doen-
ça, a redução brutal dos ca-
sos neste ano é atribuída,
principalmente, ao uso de
máscara, ao distanciamento
social e ao incentivo à higie-
nização das mãos. O vírus do
sarampo é transmitido por
via respiratória.

Os cinco casos da doença,
registrados em São Bernardo
do Campo, Campinas, Ame-
ricana, Altinópolis e capital
paulista, ocorreram em
crianças até nove anos. Ne-
nhuma delas tinha esquema
vacinal completo e havia his-
tórico de comorbidades. Não
houve óbitos.

No ano passado, do total
de 883 casos, 40% foram em
crianças menores de nove
anos. A única morte registra-
da foi também nessa faixa
etária.

Em 2019, o estado de São
Paulo viveu o auge da epide-
mia de sarampo, com um to-
tal de 17.976 casos e 18 mor-
tes. As pessoas de até 29 anos
responderam por 80% dos in-
fectados e 61% dos óbitos.

Segundo Helena Sato, mé-
dica de divisão de imunização
da secretaria, apesar da redu-
ção dos casos neste ano, ainda
persiste a preocupação com a
queda na taxa de vacinação
contra essa doença e outras
infantis que já vinha aconte-
cendo antes da crise sanitária.
Em 2020, os índices despenca-
ram ainda mais, aumentando
o risco de novos surtos de
doenças preveníveis.

Análise de dados do Mi-
nistério da Saúde até abril
mostravam que menos da
metade dos municípios bra-
sileiros tinha atingido a meta
estabelecida pelo PNI (Plano
Nacional de Imunizações)
para nove vacinas, entre elas
as que protegem contra he-
patites, poliomielite, tuber-
culose e sarampo.

Ano passado, com a pan-
demia de Covid-19, o estado
de São Paulo registrou 85,2%
de cobertura vacinal do sa-
rampo em crianças com até
12 meses, período recomen-
dado para fechamento corre-
to do ciclo vacinal.

Foi o pior índice de imuni-
zação contra a doença dos úl-
timos anos. Em 2019, o esta-
do atingiu 91,8%, em 2018,
91,5% e 2017, 86,7%. A meta
de cobertura é de 95%.

Sato afirma que, embora o
uso de máscara e outras me-
didas sanitárias tenham mos-
trado um impacto positivo na
prevenção do sarampo e de
outras doenças respiratórias,
é fundamental que os pais
mantenham o esquema de
vacinação dos filhos em dia.

"O vírus continua circu-
lando por aí, não podemos
baixar a guarda. Se a gente
deixa para depois, a recupe-
ração da cobertura vacinal fi-
ca mais difícil porque vão
acumulando pessoas suscetí-
veis à doença."

A infecção pelo sarampo
ocorre por meio de gotículas
de saliva com partículas do ví-
rus dispersas em aerossol,
que favorecem a transmissibi-
lidade. Cada infectado pode
transmitir para até 18 pessoas.

Além de ser altamente
transmissível, o sarampo po-
de evoluir para casos graves e
causar complicações sérias,
como pneumonia, encefalite
e morte. A pessoa infectada
pode apresentar tosse, cori-
za, olhos inflamados, dor de
garganta, febre e manchas
avermelhadas na pele.

DOENÇA

INVERNO: Sol com algumas nuvens. Não chove. Manhã Tarde Noite
06:24 17:53
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LIVE DO VOTO IMPRESSO

General e Ramagem terão 
de depor no inquérito das FN
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O
ministro Luiz Eduar-
do Ramos (Secretá-
ria-Geral da Presi-

dência) e o diretor-geral da Abin
(Agência Brasileira de Inteligên-
cia), Alexandre Ramagem, fo-
ram intimados pela Polícia Fe-
deral para prestar depoimento
no inquérito das fake news.

Os dois serão ouvidos na in-
vestigação que mira Jair Bolso-
naro e a live de 29 de julho em
que o presidente atacou sem
provas as urnas eletrônicas.

Além do ministro e do chefe
da inteligência, a PF também in-
timou o militar da reserva

Eduardo Gomes da Silva, que
apresentou a transmissão ao vi-
vo feita naquela data.

As oitivas devem ocorrer ao
longo desta semana e, embora
sejam em uma apuração no âm-
bito criminal, também serão
compartilhadas com o inquérito
administrativo aberto pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral e que
também investiga a live e os ata-
ques ao sistema eleitoral.

A PF quer saber qual foi a
participação de Ramos e Rama-
gem nos preparativos, na orga-
nização e na obtenção de infor-
mações utilizadas pelo presi-
dente para atacar o sistema elei-
toral durante a live. 

O presidente Jair Bolsonaro
foi incluído no inquérito das fa-
ke news a pedido do TSE.

No despacho em que aceitou
o pedido e encaminhou a apu-
ração para a PF, o ministro Ale-
xandre de Moraes, relator do
caso no Supremo Tribunal Fe-
deral, cita a possível prática de
11 crimes por Bolsonaro duran-
te a live.

Segundo o ministro, o presi-
dente pode ter praticado, entre
outros, os crimes de calúnia, in-
júria, difamação, incitação ao
crime, apologia ao crime, asso-
ciação criminosa e denunciação
caluniosa.

O inquérito das fake news foi

aberto de ofício, sem pedido da
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, em março de 2019 pelo então
presidente do STF, o ministro
Dias Toffoli.

Em um primeiro momento, a
investigação mirava notícias fal-
sas, vazamento de informações
sigilosas sobre ministros e
ameaças a integrantes da corte.

Em junho de 2020, o Plenário
do STF referendou a abertura e
manutenção do inquérito.

Há cerca de dois meses, Mo-
raes enviou todo o material co-
lhido desde 2019 para a PF e so-
licitou a análise e proposição de
medidas a serem tomadas para
a conclusão da apuração.

Senado aprova recondução de
Aras à PGR por mais 2 anos

A CCJ (Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania) do Sena-
do e o plenário da Casa aprova-
ram ontem a recondução do pro-
curador-geral da República, Au-
gusto Aras, para mais dois anos à
frente da instituição. Na comissão
ele recebeu 21 votos favoráveis e 6
contrários, em votação secreta. No
plenário o placar ficou  em 55 vo-
tos favoráveis, 10 contrários e uma
abstenção. Aras foi sabatinado por
quase seis horas pelos senadores
da CCJ. Teceu duras críticas à
Operação Lava Jato, argumentan-
do que esse tipo de força-tarefa
abre a possibilidade de uma série
de irregularidades, como o vaza-
mento de informações, e citou as
mensagens da Vaza Jato como
exemplo.

"O modelo das forças-tarefas
com pessoalização culminou em
uma série de irregularidades que
vieram a público, tais como os epi-
sódios revelados na Vaza Jato, a
frustrada gestão de vultosas quan-
tias arrecadadas em acordos de
colaborações e em acordos de le-

niência, por meio de fundos não
previstos em lei", disse em sua fala
de abertura. Por outro lado, Aras
afirmou que sua gestão teve um
cuidado especial para "não crimi-
nalizar a política". O procurador-
geral disse que foram realizadas
centenas de investigações nos úl-
timos dois anos, mas sem "vaza-
mentos seletivos ou espetáculos
midiáticos". Isso, completou, re-
sultou na ausência de decisões
que acabaram derrubadas pelo
STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele ainda afirmou que a rever-
são de muitas condenações, feitas
de maneira irregular e falha, con-
tribuíram para diminuir a con-
fiança no Judiciário. Nesse ponto,
sem citar o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), citou caso
de pessoa condenada de forma ir-
responsável que posteriormente
foi inocentada.

"É o cuidado em garantir a cada
cidadão seus direitos e garantias
fundamentais para que as conde-
nações não ocorram de forma tão
irresponsável que possa alguém,

supostamente inocente, passar
anos na cadeia, para, depois, em
um momento seguinte, ser exone-
rado de toda e qualquer responsa-
bilidade." Aras também rebateu as
críticas de omissão, em particular
diante dos ataques do presidente
Jair Bolsonaro às instituições e ao
sistema eleitoral. Disse que não
cabe a ele ser um comentarista
político e nem mesmo um "cen-
sor" de autoridades. E defendeu
sua atuação mais discreta.

"Acredito que a eficiência na
atuação do PGR não deve ser
mensurada por proselitismos
ideológicos, operações policiais
espetaculosas ou embates na are-
na política. E assim pautei minha
atuação na discrição, no diálogo e
na compreensão de que cabe ao
PGR ficar adstrito ao discurso jurí-
dico, manifestando-se nos autos,
conduzindo investigações com ri-
gor técnico, cumprindo a lei, que
assim o determina", afirmou.

Aras, no entanto, voltou a ser
cobrado por sua proximidade
com o Palácio do Planalto. Reba-

PLACAR: 55 A 10

PF indicia senador Chico Rodrigues,
flagrado com dinheiro nas nádegas
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

A Polícia Federal indiciou o
senador Chico Rodrigues
(DEM-RR) sob suspeita de en-
volvimento em desvio de recur-
sos públicos destinados ao com-
bate à Covid-19.

Em relatório final da apura-
ção enviado ao STF (Supremo
Tribunal Federal), os investiga-
dores concluíram ter identifi-
cado elementos para enqua-
drar o parlamentar pelos cri-

mes de peculato, advocacia ad-
ministrativa, embaraço às in-
vestigações e lavagem de di-
nheiro.

Em outubro do ano passado,
em operação realizada em Ro-
raima contra irregularidades no
uso de verbas para o enfrenta-
mento da pandemia, a PF
apreendeu dinheiro vivo dentro
da cueca do senador. Parte das
notas, de acordo com policiais
envolvidos no caso, estavam en-
tre as nádegas.

Na época, Rodrigues era vice-
líder do governo Jair Bolsonaro
no Senado. Após o ocorrido, ele
pediu licença de 121 dias para
interesses pessoais e retomou as
atividades parlamentares em fe-
vereiro.

A polícia disse que o senador
fez parte do núcleo político de
um grupo, composto por servi-
dores públicos e empresários,
que atuou para favorecer em-
presa contratada para o forneci-
mento de kits de teste rápido pa-

ra Covid e equipamentos de
proteção individual.

O relator do caso no Supremo
é o ministro Luís Roberto Barro-
so. O magistrado determinou o
envio do caso à PGR (Procura-
doria-Geral da República).

Em nota, Rodrigues afirmou
que o indiciamento das partes é
uma das etapas naturais de um
inquérito policial.

"Sigo tranquilo e à disposição
da Justiça para elucidar o que
for necessário", disse.

CORRUPÇÃO

Coronel bolsonarista deve 
ter afastamento confirmado 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A Polícia Militar de São Paulo
deverá manter o afastamento do
coronel Aleksander Lacerda,
punido a pedido do governador
João Doria (PSDB) por ter feito
uma convocação para o ato bol-
sonarista do Sete de Setembro e
uma série de críticas a políticos
e ao Judiciário.

O policial comandava sete
batalhões na região de Soroca-
ba, e tornou-se o mais graúdo
oficial da ativa estadual a ser pe-

go em redes sociais fazendo pro-
selitismo pelo presidente Jair
Bolsonaro, manifestação políti-
ca vetada pelo regulamento.

Lacerda foi chamado a se ex-
plicar no Comando-Geral da
PM na mesma segunda-feira, lo-
go após seu afastamento. O teor
de seu depoimento não foi di-
vulgado.

Pessoas ligadas à corporação,
políticos e militares foram unâni-
mes em avaliar o caso como solu-
cionável apenas com a manuten-
ção da remoção do comando, res-

tando a dúvida se o PM irá pedir
para ir à reserva ou se ficará em al-
guma função administrativa.

A última solução era a prefe-
rida pelo alto oficialato estadual,
que lamentou o episódio mas
ressaltou a interlocutores o cur-
rículo considerado exemplar do
coronel. Mais: em um ambiente
altamente corporativo, não quis
ver generalizada a crítica ao to-
po da hierarquia.

Por outro lado, há o fantasma
do caso Eduardo Pazuello. Gene-
ral da ativa, o ex-ministro da Saú-

de participou de um ato de apoio
a Bolsonaro no Rio em maio. De-
veria ter sido punido, pelas re-
gras, mas o presidente insistiu
em que ele fosse perdoado.

O Exército aquiesceu, mas o
episódio nunca foi bem digerido
pelo risco embutido de insubor-
dinação e multiplicação de si-
tuações semelhantes. O presi-
dente usa sua imagem de proxi-
midade com militares e policiais
sempre que pode, de forma a in-
timidar outros Poderes em seu
embate institucional.

PM GOLPISTA

teu estudo que aponta que a posi-
ção da PGR coincide na maior par-
te dos casos com a da AGU (Advo-
gacia-Geral da União). E disse que
nem mesmo a busca por ser re-
conduzido comprometeu a sua in-
dependência. "Quem quer ser re-
conduzido não faz tantas manifes-
tações contrárias (ao governo).
Mas não são contrárias. São diver-
gentes das manifestações de go-
verno", afirmou, em seguida acres-
centando que negou habeas cor-
pus ao senador Flávio Bolsonaro
(Patriota-RJ) no caso das rachadi-
nhas. "Eu me manifestei duas ve-
zes contra habeas corpus do sena-
dor Flávio Bolsonaro, que não está
aqui presente. Todos os dois mere-
ceram pareceres contrários, que
eu assinei. Não foram colegas [que
assinaram]", completou.

Aras também atacou diversas
vezes a imprensa. Disse que parte
dela "abraça um jornalismo des-
comprometido com a credibilida-
de das fontes e descuidado em
conferir a veracidade das premis-
sas de fatos". Em outro momento,
disse que a imprensa leva a "equí-
vocos danosos". 

Durante a sabatina, senadores
questionaram Aras sobre se ele
dará prosseguimento aos indícios
de irregularidades que deverão
constar no relatório final da CPI
da Covid, a ser enviado ainda nes-
te ano à Procuradoria.
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