
JULHO

Bancos querem
mudar regra do
Pix para evitar
sequestros

ROUBOS

Os bancos pedem ao BC
(Banco Central) que flexibilize
as regras do Pix, sistema brasi-
leiro de pagamentos instantâ-
neos, para dificultar a ação de
criminosos. Depois do lança-
mento do novo meio de paga-
mento, em novembro do ano
passado, bandidos têm tirado
vantagem da facilidade e da ra-
pidez do Pix para aplicar golpes
ou para pedir que a vítima trans-
fira grandes quantias rapida-
mente durante roubos ou se-
questros. Segundo apurou o jor-
nal Folha de S.Paulo, um dos
pleitos das instituições é que o
BC dê liberdade para que os
bancos negociem com os clien-
tes os limites de transferência e
pagamento dentro do sistema.
Atualmente, o banco precisa
oferecer no Pix o mesmo limite
concedido para TED (Transfe-
rência Eletrônica Disponível). O
cliente pode, a partir desse va-
lor, pedir para aumentar ou para
diminuir, mas o banco não pode
tomar a iniciativa. Uma fonte do
mercado financeiro explicou
que além de conseguir enviar o
dinheiro instantaneamente pa-
ra outra conta, normalmente de
um laranja, esse dinheiro é pul-
verizado por diversas outras
contas, o que dificulta o rastreio
da polícia. PÁGINA 2

Emprego com carteira cresce
com criação de 316 mil vagas 

Em julho, foi registrada a abertura de 316.580 vagas de emprego
com carteira assinada no país, segundo dados divulgados ontem
pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo foi resultado de
1,656 milhão de contratações e 1,339 milhão de desligamentos no
mês, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e De-

sempregados). A abertura de vagas formais no mês mostra uma
aceleração do desempenho do mercado de trabalho. Em janeiro
foram criados 261,2 mil novos contratos e em fevereiro, 397,6 mil.
A partir de março, com a alta no número de casos e de mortes de
Covid-19, o resultado foi menor. PÁGINA 2

LIBERDADE

O STF decidiu ontem manter a lei que deu auto-
nomia ao Banco Central. Por 8 votos a 2, a corte
entendeu que a lei complementar que conferiu in-
dependência à instituição é constitucional. Assim
concluíram os ministros Luís Roberto Barroso,
Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques, Alexandre de
Moraes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Gilmar
Mendes e o presidente do tribunal, Luiz Fux. Fica-
ram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski,
relator da matéria, e Rosa Weber. PÁGINA 2

DIVULGAÇÃO

Ministros do
Supremo mantêm 
autonomia do BC

Duas explosões atingiram os arredores do Aero-
porto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, onde
afegãos e ocidentais se concentram para tentar uma
vaga na evacuação liderada pelos EUA do país sob o
Talibã. Segundo informações do jornal The Wall
Street Journal, entre as vítimas do ataque estão ao
menos 60 afegãos; o governo americano também
confirmou a morte de 12 militares do país -no que
pode representar  um dos mais mortais ataques às
forças dos EUA em 20 anos de guerra. PÁGINA 4

Explosões deixam
mais de 70 mortos
em aeroporto

AFEGANISTÃO

Representantes de distribuidoras, associações de consumidores e
analistas de mercado estimam que a bandeira 2 vermelha -a mais cara
na conta de luz- terá de dobrar de valor em setembro para cobrir a alta
dos custos de geração de energia. Se a Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) adotar medida nesse sentido, a conta de luz passará

por um reajuste médio de 15,2%. Questionado, o ministro Bento Albu-
querque (Minas e Energia)(foto) afirmou à reportagem que, embora a
"atualização" das bandeiras seja competência da Aneel, ela "contempla
o valor necessário para a cobertura de custos de GSF (risco hidrológico)
e de despacho termelétrico adicional, dentre outros (fatores)". PÁGINA 3

ENERGIA

Repasse integral de custo deve
elevar conta de luz em 15,2%

MARCELO CAMARGO/ABRASIL
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Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

A vocação
do catequista

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(27/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,37 até o dia 26/ago
OURO
BM&F/grama R$ 298,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1776 Venda: 6,1782

EURO turismo 
Compra: 6,2293 Venda: 6,4093
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2423 Venda: 5,2429
DÓLAR comercial
Compra: 5,2560 Venda: 5,2566
DÓLAR turismo
Compra: 5,2614 Venda: 5,4414

BANCO INTER UNT N2 67.12 +4.56 +2.93

LOJAS AMERICPN N1 5.95 +2.41 +0.14

AMERICANAS ON NM 43.23 +1.91 +0.81

WEG ON NM 36.77 +1.07 +0.39

YDUQS PART ON NM 27.94 −0.11 −0.03

YRELA REALTON NM 19.94 −5.94 −1.26

ULTRAPAR ON ED NM 14.63 −5.25 −0.81

IGUATEMI ON NM 35.15 −5.28 −1.96

PETRORIO ON NM 18.06 −4.55 −0.86

MAGAZ LUIZA ON NM 18.80 −3.84 −0.75

VALE ON NM 98.23 −1.28 −1.27

PETROBRAS PN ED N2 27.49 −0.87 −0.24

ITAUUNIBANCOPN N1 30.24 −2.42 −0.75

BANCO INTER UNT N2 67.12 +4.56 +2.93

MAGAZ LUIZA ON NM 18.80 −3.84 −0.75

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.213,12 -0,54

NASDAQ Composite 14.945,807 -0,64

Euro STOXX 50 4.171,64 -0,22

CAC 40 6.666,03 -0,16

FTSE 100 7.124,98 -0,35

DAX 15.793,62 -0,42

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,73% / 118.723,97 / -2.093,74 / Volume: 27.129.938.097 / Quantidade: 3.550.078
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Economia

Bolsa recua à espera 
de mudança na política
monetária nos EUA

A apreensão do mercado
com uma possível mudança
na política monetária nos Es-
tados Unidos colaborou para
que a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) terminasse
ontem) com uma queda de
1,73%, a 118.723 pontos.

O resultado interrompeu a
sequência de dois dias segui-
dos de recuperação, que ti-
nham levado o índice a reto-
mar o ganho anual.

O dólar fechou o dia com
alta de 0,86%, cotado a R$
5,256, também interrompen-
do uma sequência de desvalo-

rização frente ao real.
No exterior, as ações em

Wall Street perderam fôlego
nesta quinta, também sob in-
fluência do temor de que o
presidente do Fed (Federal
Reserve), Jerome Powell,
anuncie nesta sexta-feira (27)
mudanças na política de estí-
mulos, encerrando compras
mensais de ativos que ajuda-
ram a sustentar o mercado na
crise da Covid-19.

O Dow Jones fechou em
queda de 0,54%, enquanto o
S&P 500 caiu 0,58%, e o Nas-
daq recuou 0,64%.

Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

JULHO

Emprego com carteira cresce
com criação de 316 mil vagas 
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

E
m julho, foi registrada a
abertura de 316.580 va-
gas de emprego com

carteira assinada no país, segun-
do dados divulgados ontem pelo
Ministério do Trabalho e Previ-
dência.

O saldo foi resultado de 1,656
milhão de contratações e 1,339
milhão de desligamentos no
mês, de acordo com o Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados).

A abertura de vagas formais
no mês mostra uma aceleração
do desempenho do mercado de
trabalho.

Em janeiro foram criados
261,2 mil novos contratos e em
fevereiro, 397,6 mil. A partir de
março, com a alta no número de

casos e de mortes de Covid-19, o
resultado foi menor. Foram 176,1
mil novos postos de trabalho em
março, seguidos de 116,1 mil em
abril, e 275,8 mil em maio.

Junho, que teve abertura de
304,7 mil vagas, e julho acelera-
ram com a tendência de reaque-
cimento no mercado formal. O
resultado de julho, portanto, é o
segundo melhor do ano.

No acumulado de janeiro a
julho, o saldo no mercado de
trabalho formal brasileiro é po-
sitivo, com 1,848 milhão de no-
vas vagas num período de crise
provocada pela pandemia.

No mesmo período do ano
passado, haviam sido fechados
1,092 milhão de empregos com
carteira assinada, pois, de março
a maio de 2020, por exemplo, o
impacto da chegada do novo co-

ronavírus resultou no encerra-
mento de mais de 1,2 milhão de
contratos de trabalho formais.

Para tentar evitar demissões
em massa na crise, o presidente
Jair Bolsonaro editou medidas
provisórias para que regras tra-
balhistas sejam flexibilizadas
novamente diante do agrava-
mento da pandemia.

Com isso, foi recriado o pro-
grama que permite o corte de jor-
nada e salários de trabalhadores
da iniciativa privada, além da sus-
pensão temporária de contratos.
A medida vigorava ainda em ju-
lho, mas foi encerrada em agosto.

O saldo de julho (criação de
316,6 mil vagas) reflete o desem-
penho positivo em todos os cin-
co grandes setores da economia
brasileira. O resultado foi puxa-
do pelo setor de serviços, que

abriu 127,7 mil vagas de empre-
go no mês.

Em seguida figuram comér-
cio (74,8 mil), indústria (58,8 mil
novos postos), construção (29,8
mil) e, por último, agropecuária
(25,4 mil vagas abertas).

Especialistas alertam que os
dados do Caged precisam ser
analisados com ressalvas desde
o ano passado, quando houve
mudança na metodologia.

Desde janeiro do ano passa-
do, as informações vêm do eSo-
cial, sistema de escrituração que
unificou diversas obrigações
dos empregadores. Além de reu-
nir mais informações na mesma
base de dados, o novo Caged
tornou obrigatório informar a
admissão e demissão de empre-
gados temporários. Antes, essa
comunicação era facultativa.

MERCADOS

Microempresas terão
sistema de crédito facilitado
ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

O presidente Jair Bolsonaro
assinou decreto que institui o
Sistema Nacional de Garantias
de Crédito, com o objetivo de fa-
cilitar o acesso de micro e pe-
quenas empresas ao crédito
simplificado. A medida foi pu-
blicada ontem no Diário Oficial
da União e entra em vigor ime-
diatamente.  

Pelo novo sistema, as garan-
tias dos empréstimos poderão
ser realizadas por outras insti-
tuições, uma espécie de “fia-
dor”. As entidades autorizadas
são: as sociedades de garantia
solidária e as sociedades de con-
tragarantia; as cooperativas de
crédito; os fundos públicos ou
privados; e qualquer instituição
cujo estatuto ou contrato social
contemple a outorga de garantia
em operações de crédito.

“Assim, por exemplo, um
grupo de empresas poderá se
juntar e montar uma cooperati-
va de crédito e garantir as opera-
ções que forem contratadas pe-
los seus cooperados”, explicou a
Secretaria-Geral da Presidência,
em nota.

Os fundos já em operação

também poderão participar do
novo sistema, como o Fundo de
Garantia de Operações (FGO),
do Banco do Brasil, que dá ga-
rantia aos créditos no âmbito do
Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe), e o
Fundo Garantidor para Investi-
mentos (FGI), do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). Entre-
tanto, de acordo com o decreto,
a instituição desse sistema não
implica aporte adicional de re-
cursos do Tesouro Nacional nas
outorgas de garantias em opera-
ções de crédito, exceto se previs-
to em lei orçamentária.

O novo sistema de garantias
integra o Sistema Financeiro
Nacional. Para estimular as ope-
rações na nova modalidade, os
órgãos reguladores do sistema
financeiro serão responsáveis
por estabelecer condições mais
flexíveis nos empréstimos para
esse segmento do mercado. Por
sua vez, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) deverá regula-
mentar a aceitação e a presta-
ção de garantias por parte das
instituições financeiras, esta-
belecendo critérios pruden-

ciais e de supervisão.
“A criação desse novo siste-

ma possui potencial para esti-
mular a competição bancária, a
eficiência do mercado e propor-
cionar maior acesso ao crédito,
além de contribuir para a reto-
mada da economia”, diz a nota,
destacando que as micro e pe-
quenas empresas respondem
por cerca de 72% dos empre-
gos formais do país.

Segundo a secretaria-geral,
apesar da contribuição para a
geração de vagas, essas empre-
sas possuem dificuldades de
acesso ao sistema de crédito tra-
dicional, por não conseguirem
prestar as garantias normalmen-
te exigidas nessas operações.
“Por esse motivo, elas acabam
sendo preteridas pelas institui-
ções financeiras, que podem
preferir emprestar seus recursos
para empresas com maior porte
e patrimônio”, completou. 

Em até 180 dias, as entidades
autorizadas a operar pelo novo
sistema deverão disponibilizar
em seus sites as informações so-
bre a origem dos recursos que las-
treiam as garantias emitidas e os
saldos agregados das operações
de crédito garantidas e ativas.

GARANTIAS

Produção 
do pré-sal 
bate recorde
em julho

A produção nos campos do
pré-sal cresceu 3,4% em julho,
em relação a maio, e bateu re-
corde, segundo a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP). Fo-
ram produzidos 2,806 milhões
de barris de óleo equivalente
por dia. O barril de óleo equiva-
lente (boe) é a unidade usada
para somar os totais de gás na-
tural e petróleo em um único
montante.   

O recorde mensal anterior
era de agosto de 2020, quando
haviam sido produzidos 2,776
milhões de barris de óleo equi-
valente por dia.  A produção
diária média no mês de julho
de 2021 foi composta por 2,221
milhões de barris de petróleo e
93,1 milhões de metros cúbicos
de gás natural. O volume pro-
duzido nos 130 campos do pré-
sal correspondeu a 71,6% de
todo o petróleo e gás natural
que foi produzido no Brasil em
julho, segundo a ANP. O cam-
po de Tupi, no pré-sal da Bacia
de Santos, foi o maior produtor
de petróleo e gás natural do
país, com 917 mil barris.

ANP

Ministros do Supremo mantêm 
autonomia do Banco Central
MARCLO ROCHA/FOLHAPRESS

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) decidiu ontem manter a lei
que deu autonomia ao Banco
Central. Por 8 votos a 2, a corte en-
tendeu que a lei complementar
que conferiu independência à
instituição é constitucional.

Assim concluíram os ministros
Luís Roberto Barroso, Dias Toffo-
li, Kassio Nunes Marques, Ale-
xandre de Moraes, Edson Fachin,
Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e
o presidente do tribunal, Luiz Fux.
Ficaram vencidos os ministros Ri-
cardo Lewandowski, relator da
matéria, e Rosa Weber.

Matéria discutida há décadas
no Congresso, a independência
foi recentemente conferida à au-
toridade monetária sob argumen-
to de que o órgão precisa ser blin-
dado de influência política.

PT e PSOL, partidos de oposi-
ção ao governo de Jair Bolsonaro,
ingressaram com ação no Supre-
mo questionando se o Congresso
poderia ter aprovado a autono-
mia da instituição.

Os adversários do Palácio do
Planalto afirmaram no pedido
que a lei  está em desacordo
com a Constituição Federal
porque a iniciativa não partiu
do Executivo.

Mais cedo, durante evento
online promovido pela XP In-
vestimentos, o presidente do
STF colocou em segundo plano
a controvérsia em torno da for-
malidade.

"A questão de fundo é: um
Banco Central que trata da políti-
ca monetária e financeira tem de
ter uma visão transnacional e
atuar com total independência",
afirmou Fux.

Relator da matéria, Ricardo
Lewandowski acatou a tese dos
opositores do governo. E opinou
pela inconstitucionalidade da
lei complementar em seu aspec-
to formal.

O ministro argumentou que a
lei impugnada desvincula o BC de
qualquer tipo de ministério, mas
a mesma norma diz que a institui-
ção corresponderá a órgão seto-
rial nos sistemas da administra-
ção pública federal. Algo que, se-
gundo ele, revela que o banco ja-
mais deixou de fazer parte de tal
estrutura.

Para Lewandowski, portanto,
não seria possível via Parlamento
retirar do Executivo o controle de
uma instituição que integra a ad-
ministração pública federal.

A ministra Rosa Weber acom-
panhou o relator por entender
que houve vício formal.

LIBERDADE

Conab estima safra de
289,6 mi de toneladas

GRÃOS

LUCIANO
NASCIMENTO/ABRASIL 

A produção da safra de
grãos 2021/2022 do Brasil fica-
rá em 289,6 milhões de tonela-
das. A expectativa foi apresen-
tada ontem pela Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab), em videoconferência
para apresentar as primeiras
projeções oficiais da produ-
ção. Os números consideram a
projeção das safras de soja, ar-
roz, milho, algodão e feijão,
que correspondem a cerca de
94% do total de grãos do país.  

De acordo com a Conab, na
produção da safra há uma ex-
pectativa de leve aumento da
safra de arroz, com recupera-
ção dos estoques; recuperação
forte da safra de algodão, com
o incremento das exportações
e manutenção da área planta-
da de feijão, mas com aumento
de produtividade.

Segundo o diretor-presi-
dente da Conab, Guilherme
Ribeiro, os destaques devem
ficar para o milho, cuja expec-
tativa é de colheita de 116 mi-
lhões de toneladas, e a soja,
com produção de 141,2 mi-

lhões de toneladas.
“Temos a previsão de uma

safra recorde estimada em
289,6 milhões de toneladas e
rumo a 300 milhões, com um
recorde na produção de milho
e soja e o Brasil permanecendo
o maior exportador de soja do
mundo”, afirmou Ribeiro.

Segundo as projeções, as ex-
portações de soja em 2020 de-
vem ficar em 83,42 milhões de
toneladas e no próximo ano de-
vem chegar a 87,58 milhões de
toneladas, com a área de culti-
vo da oleaginosa alcançando
39,91 milhões de hectares.

A Conab disse que a alta es-
tá sendo puxada principal-
mente pelo alta do dólar, que
favorece as exportações, além
do aumento na demanda da
China, principal comprador
do produto.

Em relação ao milho, a Co-
nab disse que a produção apre-
sentou um aumento de 33,8%
na comparação anual. Os nú-
meros indicam uma recupera-
ção após o cultivo ter sofrido
com a seca e a geada. Com isso,
a safra de verão do cereal deve
aumentar 9% ficando em 27,2
milhões de toneladas.



Coronel bolsonarista
que preside a Ceagesp
tenta expulsar sindicato

RETALIAÇÃO

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Ex-comandante da Rota e
atual diretor-presidente da Cea-
gesp (Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São
Paulo), o bolsonarista Ricardo
Nascimento de Mello Araújo en-
viou carta solicitando que o sin-
dicato dos trabalhadores de cen-
trais de alimentos de São Paulo
deixe a sua sede em 15 dias.

Como mostrou o jornal Fo-
lha de S.Paulo, o coronel da re-
serva nomeado por Bolsonaro
tem convocado militares "vete-
ranos" para os protestos do dia 7
de setembro na Av. Paulista em
apoio ao presidente.

A sede do Sindbast (Sindica-
to dos Empregados em Centrais
de Abastecimento de Alimentos
do Estado de São Paulo) ocupa
o espaço de 300 metros quadra-
dos na Ceagesp desde 1986.

A direção do sindicato diz
que a expulsão é uma retaliação
por ter denunciado Mello aos
Ministérios Públicos Estadual,
Federal e do Trabalho por práti-
cas antissindicais e de persegui-
ção aos trabalhadores.

Em nota, a assessoria de im-
prensa do Ceagesp diz que não
há retaliação ou perseguição e
que a mudança decorre de re-
manejamento interno.

As denúncias do Sindbast
afirmam que os trabalhadores
da Ceagesp têm sido coagidos
por policiais da ativa e da reser-
va que foram nomeados para
trabalhar na companhia por
Mello ou que são amigos dele.
As representações enviadas aos
ministérios públicos listam epi-
sódios do tipo.

O presidente do Sindbast,
Enilson Simões de Moura, o
Alemão, por exemplo, diz já ter
sido ameaçado de morte por
policiais na Ceagesp. Ele regis-
trou boletim de ocorrência. Em
outra ocasião, três funcionários
teriam sido coagidos a pedir de-
missão enquanto um dos alia-
dos de Mello Araújo ameaçava
expô-los como ladrões em um
programa de televisão, segundo
a representação.

"É um sindicato que tem
muita ação. Ele quer expulsar o
sindicato em 15 dias, ofereceu

um mocozinho de 50 metros
em que não cabem nem os li-
vros do sindicato. Está fazendo
isso por perseguição e vingança
contra o sindicato, que agiu em
defesa dos trabalhadores", afir-
ma Alemão.

"Não vamos sair. Vai ter pro-
blema. Não vamos desocupar a
sede. Estamos aqui há 30 anos.
Não é um fascistinha qualquer
que vai chegar e tirar a gente da-
qui", completa.

"É uma linha ditatorial, uma
forma que resgata os piores mo-
mentos do Brasil e do movi-
mento sindical. Outro dia o de-
putado Vicentinho (PT-SP) visi-
tou a Ceagesp e eles colocaram
uma fita para proibir a entrada
dele no sindicato. Tem a inten-
ção de intimidar e tirar os pode-
res dos trabalhadores do maior
entreposto da América Latina",
afirma Ricardo Patah, presiden-
te da UGT, central sindical à
qual o Sindbast está vinculado.

Em nota, o Fórum das Cen-
trais Sindicais repudiou o que
chamaram de perseguição co-
ronel Mello aos trabalhadores
da Ceagesp e pediu "apoio de
todas as entidades para que
possamos manter nossas lutas
em defesa dos trabalhadores e
seus direitos, bem como pela
democracia e cidadania."

A Ceagesp diz em nota que
"diariamente apenas três fun-
cionários do sindicato frequen-
tam o espaço de 300 metros
quadrados" e que "o local será
reorganizado para receber 9
funcionários da Seção de Cen-
tro de Qualidade Hortigranjeira
(SECQH), 38 da Seção de Eco-
nomia e Desenvolvimento (SE-
DES), 13 do Departamento de
Entrepostos do Interior
(DEINT) e 2 da equipe de Ges-
tão de Risco. Ao todo serão 62
pessoas acolhidas num amplo
espaço que atualmente é reser-
vado ao Sindbast."

A companhia ainda afirma
que o sindicato será realocado
em "espaço, amplo, de 80m², no
qual poderá desenvolver suas
atividades. Assim como nunca
foi cobrado aluguel do sindica-
do para o atual espaço, o uso da
nova sala continuará sendo gra-
tuito."

ENERGIA

Repasse integral de custo vai
elevar conta de luz em 15%
JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS

R
epresentantes de distri-
buidoras, associações
de consumidores e

analistas de mercado estimam
que a bandeira 2 vermelha -a
mais cara na conta de luz- terá
de dobrar de valor em setembro
para cobrir a alta dos custos de
geração de energia.

Se a Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) adotar me-
dida nesse sentido, a conta de
luz passará por um reajuste mé-
dio de 15,2%.

Com a maior crise hídrica dos
últimos 91 anos, as hidrelétricas
perderam espaço na oferta, en-
quanto o governo se viu obriga-
do a acionar térmicas -fonte
mais cara, cujo custo é repassa-
do ao consumidor.

As bandeiras -verde, amarela
e vermelha- constam da conta
de luz e servem para indicar a
necessidade de se reduzir o con-
sumo. Caso contrário, o cliente
paga mais.

Questionado, o ministro Ben-
to Albuquerque (Minas e Ener-
gia) afirmou à reportagem que,
embora a "atualização" das ban-

deiras seja competência da
Aneel, ela "contempla o valor ne-
cessário para a cobertura de cus-
tos de GSF (risco hidrológico) e
de despacho termelétrico adicio-
nal, dentre outros (fatores)".

"Na atual conjuntura, esses
custos estão aumentando. Os
custos adicionais ou serão con-
siderados na bandeira ou serão
considerados na tarifa", disse o
ministro.

Distribuidores e grandes con-
sumidores, no entanto, aguar-
dam um impacto mais forte via
bandeira tarifária, o que acarre-
taria um aumento de até 15,2%
caso passe de R$ 94,90 para cer-
ca de R$ 190 o MWh (megawatt-
hora).

A projeção desse aumento nas
contas de luz foi feita pelo diretor
de regulação da TR Soluções,
Hélder Sousa. A empresa desen-
volveu um sistema que simula as
condições de projeção das tarifas
consideradas pela Aneel.

Segundo Sousa, a tarifa mé-
dia hoje sem impostos nem ban-
deiras é de R$ 532 por MWh
(megawatt-hora). Com a ban-
deira vermelha 2 a R$ 94,92, o
valor passa para R$ 627. Se a

bandeira for para R$ 190, a tarifa
saltará para R$ 722 -um aumen-
to de 15,2%. O cálculo não con-
sidera impostos.

Com o agravamento da crise
hídrica, que fez secar rios que
abastecem os reservatórios das
hidrelétricas, o país passou a im-
portar energia da Argentina e do
Uruguai e a acionar termelétricas
por, em média, R$ 2.000 o MWh.

Muitas empresas, particular-
mente indústrias intensivas de
energia, passaram a buscar o in-
sumo no mercado livre para ten-
tar amenizar seus custos.

Nesse mercado, o preço de
referência (o chamado PLD)
passou de R$ 213, em janeiro
deste ano, R$ 583, em agosto.

A bandeira é um sistema que
reflete justamente o aumento de
custo variável da energia sem-
pre que há fenômenos adversos,
como uma seca muito intensa.

As concessionárias traba-
lham com tarifas reguladas so-
bre as quais incide o valor da
bandeira vigente.

A pressão pelo repasse inte-
gral dos custos atuais para o sis-
tema de bandeiras vem desde a
última reunião da Aneel, no fi-

nal de junho.
Naquele momento, a área

técnica da agência recomendou
que o país continuasse consu-
mindo energia com bandeira
vermelha patamar 2 (a mais ca-
ra) e propôs um aumento para
R$ 115 o MWh -ou R$ 11,50 a ca-
da 100 kWh (quilowatt-hora).

Naquele momento, se o rea-
juste da bandeira vermelha ní-
vel 2 fosse de R$ 11,50, o aumen-
to previsto nas contas dos con-
sumidores seria entre 10% e
15%, movimento que exerceria
ainda mais pressão sobre a in-
flação medida pelo IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo).

No acumulado dos últimos
12 meses até agosto, o IPCA-15
atingiu 9,3% -e um dos maiores
impactos foi o da energia elétri-
ca, que subiu 5% no mês, segun-
do o IBGE.

Por isso, o diretor-geral da
Aneel, André Pepitone, preferiu
uma proposta intermediária.
Impor um reajuste de 52% na
bandeira vermelha 2, o que da-
ria R$ 94,90 o MWh. Esta foi a
decisão do conselho diretor, no
final de junho deste ano.

BNDES faz 1o relatório sobre
Letras Financeiras Verdes

O primeiro Relatório da Letra
Financeira Verde, lançado on-
tem pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), revela que a insti-
tuição ajudou a evitar o lança-
mento de 1,8 milhão de tonela-
das de gás carbônico na atmos-
fera com a aplicação de R$ 1 bi-
lhão captados em outubro do
ano passado no mercado do-
méstico, por meio da primeira
emissão de Letras Financeiras
Verdes (LFV) no Brasil. Os títu-
los emitidos têm vencimento
em 2022.

De acordo com o BNDES, es-
se volume equivale a dois terços
dos gases poluentes gerados pe-
la frota automobilística da cida-
de de São Paulo em um ano.

O montante de R$ 1 bilhão
foi aplicado em apoio ao Com-
plexo Eólico de Cutia e Bento
Miguel, no Rio Grande do Nor-
te, e no Complexo Solar de Pa-

racatu, em Minas Gerais. Jun-
tos, esses projetos agregam ao
sistema elétrico brasileiro 445
megawatts (MW) de capacida-
de instalada, energia suficiente
para abastecer 740 mil  resi-
dências.  

SUSTENTABILIDADE
Segundo o diretor de Crédi-

to Produtivo e Socioambiental
do BNDES, Bruno Aranha, a
iniciativa está alinhada à meta
da instituição de ser o banco do
desenvolvimento sustentável
brasileiro. "Os projetos apoia-
dos pelo BNDES e que são las-
tros desta emissão ajudam o
Brasil a atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e
as metas climáticas para 2030.
Isso tem como consequência a
melhora da vida das pessoas”,
afirmou.

A diretora de Finanças do
BNDES, Bianca Nasser, desta-

cou, por sua vez, que a Letra Fi-
nanceira Verde emitida no mer-
cado local segue a trajetória ini-
ciada com o Green Bond lança-
do em 2017 no mercado interna-
cional, combinando a estratégia
de diversificação de fontes de fi-
nanciamento da instituição com
a missão de promover a susten-
tabilidade no país.

“Esta será a tendência que
deveremos seguir quando aces-
sarmos o mercado para capta-
ções”,disse Bianca.

Os recursos obtidos das Le-
tras Financeiras Verdes devem
ser destinados ao financiamento
de projetos ambientalmente
sustentáveis, atestados por uma
empresa verificadora especiali-
zada na área ambiental e com
parecer de asseguração do des-
tino dos recursos. Projetos de
energia eólica e solar são inves-
timentos que podem ser viabili-
zados pelas LFV.

LFV

BC estende
acordo com
Fed até fim
do ano

O acordo especial entre o
Banco Central (BC) e o Fede-
ral Reserve, Banco Central
norte-americano, que permi-
te aumentar a oferta de dóla-
res em US$ 60 bilhões, vigo-
rará por mais três meses, de-
cidiu há pouco o Conselho
Monetário Nacional (CMN).
Prevista para acabar no fim
de setembro, a linha especial
de swap foi estendida até o
fim de dezembro.

Em março de 2020, pouco
depois de a Organização
Mundial de Saúde (OMS) de-
cretar a pandemia de Covid-
19, o Federal Reserve anun-
ciou um acordo com bancos
centrais de diversos países
para ampliar a oferta interna-
cional de dólares e fazer fren-
te à demanda maior pela
moeda norte-americana.  

DÓLAR

SP anuncia R$ 1,2 bi
para infraestrutura 

EDUCAÇÃO

O Governador João Doria
anunciou ontem o repasse de
R$ 1,2 bilhão em recursos para
aplicação direta nas 5,1 mil es-
colas da rede estadual de ensi-
no. As transferências serão rea-
lizadas via Programa Dinheiro
Direto na Escola Paulista para o
período 2021/2022.

Doria também realizou o
lançamento do site oficial do
PDDE-Paulista, que contará
com informações detalhadas
sobre o funcionamento do pro-
grama e ainda disponibilizará
uma área de transparência para
livre consulta dos valores desti-
nados a cada uma das unidades
escolares.

“É um anúncio inédito, um
recurso que nunca foi aplicado
em programa de investimento
direto na escola na história do
estado de São Paulo. Tivemos
alguns exemplos aqui de trans-
formações com valores muito
pequenos, mas valores que
transformam a escola. E quem
consegue fazer isso mais, me-
lhor e mais barato, são os dire-
tores e gestores das escolas,
com a participação dos profes-
sores e dos alunos. Sai muito
mais barato do que centralizar
na secretaria, além de ser
transparência absoluta”, afir-
mou Doria.

O PDDE foi instituído pelo
Governo de São Paulo nesta
gestão, a partir de 2019, com ob-
jetivo de garantir às escolas não
apenas o repasse de recursos,
mas autonomia e desburocrati-

zação na sua aplicação, de acor-
do com a demanda e realidade
de cada unidade. A transferên-
cia é realizada por meio da Se-
cretaria de Educação e a gestão
dos recursos é responsabilidade
das Associações de Pais e Mes-
tres (APMs).

O novo investimento de R$
1,2 bilhão será aplicado em di-
ferentes áreas, sendo que meta-
de dos recursos, cerca R$ 625
milhões, será destinada a me-
lhorias de infraestrutura nas es-
colas, com realização de servi-
ços de manutenção e obras para
pequenos reparos. Mais R$ 275
milhões serão aplicados na cli-
matização de salas de aula.

Parte dos recursos do PDDE
será voltada ainda a programas
específicos da Secretaria de
Educação. Um total de R$ 150
milhões terá destinação exclusi-
va ao Ensino Médio SP, permi-
tindo que as escolas reforcem a
estrutura para aprofundar a
aprendizagem dos alunos.
Além disso, R$ 100 milhões se-
rão aplicados em ações de fo-
mento e reforço das práticas de
ciências da natureza.

Outros R$ 50 milhões serão
investidos no PDDE Maker, que
prevê a aquisição de materiais e
componentes eletrônicos, além
de ferramentas e EPIs básicos,
para as aulas de Programação e
Robótica. Mais R$ 3,5 milhões
vão garantir a instalação de po-
los de transmissão do CMSP
(Centro de Mídias SP) nas 91
Diretorias Regionais de Ensino.

Bancos pedem mudanças em
regras do Pix para evitar sequestros
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Os bancos pedem ao BC
(Banco Central) que flexibilize
as regras do Pix, sistema brasi-
leiro de pagamentos instantâ-
neos, para dificultar a ação de
criminosos.

Depois do lançamento do no-
vo meio de pagamento, em no-
vembro do ano passado, bandi-
dos têm tirado vantagem da fa-
cilidade e da rapidez do Pix para
aplicar golpes ou para pedir que
a vítima transfira grandes quan-
tias rapidamente durante rou-
bos ou sequestros.

Segundo apurou o jornal Fo-
lha de S.Paulo, um dos pleitos
das instituições é que o BC dê li-
berdade para que os bancos ne-
gociem com os clientes os limi-
tes de transferência e pagamen-
to dentro do sistema.

Atualmente, o banco precisa
oferecer no Pix o mesmo limite
concedido para TED (Transfe-
rência Eletrônica Disponível). O
cliente pode, a partir desse va-
lor, pedir para aumentar ou para
diminuir, mas o banco não pode

tomar a iniciativa.
Uma fonte do mercado finan-

ceiro explicou, sob condição de
anonimato, que além de conse-
guir enviar o dinheiro instanta-
neamente para outra conta, nor-
malmente de um laranja, esse
dinheiro é pulverizado por di-
versas outras contas, o que difi-
culta o rastreio da polícia.

Além disso, a liquidação da
TED, quando o dinheiro cai na
conta do recebedor, é feita em
até 20 minutos em horário co-
mercial, enquanto a do Pix é fei-
ta na hora.

Os bancos também querem
que o limite seja negociado por
canal de transação, com valores
diferentes para operações feitas
pelo celular, pelo computador
ou no caixa eletrônico. Além
disso, que seja ajustado por ho-
rário em que a movimentação é
realizada. Assim, a instituição
pode determinar que a quantia
máxima seja menor de madru-
gada, por exemplo.

Outra demanda do setor é
que o banco tenha até 24 horas
para responder quando o clien-

te pedir para elevar o limite den-
tro do Pix. Atualmente, o prazo
máximo é de uma hora. O argu-
mento é que a regra atual permi-
te que o bandido espere até que
a vítima consiga aumentar o va-
lor máximo da transação para
levar mais dinheiro.

A fonte afirmou que o BC tem
dialogado com as instituições fi-
nanceiras, mas que ainda não si-
nalizou se atenderá aos pedidos.

A Folha de S.Paulo mostrou
que criminosos têm utilizado
cada vez mais o Pix.

De acordo com dados de in-
teligência do governo paulista,
somadas essas duas modalida-
des criminosas, desde de de-
zembro do ano passado foram
registrados 202 crimes no estado
de São Paulo nos quais as víti-
mas relataram o uso do Pix por
parte dos criminosos durante o
roubo.

Nos primeiros quatro meses
desde o surgimento desse tipo
de crime (entre dezembro de
2020 e março de 2021), foram re-
gistrados 51 boletins em todo o
estado. De abril a julho, os regis-

tros pularam para 151 casos.
Em maio deste ano, por exem-

plo, quase 30% dos sequestros-
relâmpagos foram praticados
com a utilização dessa modalida-
de de transferência -9 dos 32 ca-
sos registrados naquele período.

A Febraban (Federação Bra-
sileira de Bancos) afirmou, em
nota, que seus bancos associa-
dos têm como prioridade a pre-
servação da segurança de seus
clientes e está "constantemente
contribuindo com o Banco Cen-
tral possa aprimorar os regula-
mentos do produto com a im-
plementação de funcionalida-
des que tragam sempre uma
melhor percepção por parte dos
clientes e usuários".

"Neste sentido, preocupados
com o aumento dos casos envol-
vendo questões de segurança
pública, esta Federação está em
contato com as equipes técnicas
do Banco Central para que me-
didas adicionais para melhorias
de segurança nas transferências
financeiras sejam reguladas
com a maior brevidade possí-
vel", continuou.

ROUBOS
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Câmara aprova projeto
que municipaliza regras
sobre margens de rios

PRESERVAÇÃO

LUCIANO
NASCIMENTO/ABRASIL 

A Câmara dos Deputados
concluiu ontem a votação do
Projeto de Lei (PL) 2510/19
que torna competência dos
municípios a regulamentação
da ocupação do entorno de
rios em áreas urbanas. O pro-
jeto agora segue para análise
do Senado.  

Atualmente, o Código Flo-
restal fixa faixas marginais
que variam de 30 a 500 metros
conforme a largura dos rios,
considerando-as áreas de
preservação permanente
(APP). O texto-base da pro-
posta, aprovado na quarta-
feira, diz que caberá ao muni-
cípio, por meio de lei munici-
pal, definir a amplitude da
faixa de ocupação.

De acordo com o texto, a
legislação municipal poderá
estabelecer faixas diferentes
nas áreas urbanas consolida-
das. Essas áreas são aquelas
incluídas no perímetro urba-
no do município, organizadas
em lotes,  que apresentam
construções residenciais, co-
merciais ou industriais e que
dispõem de sistema viário im-
plantado.

A alteração nas faixas de
ocupação poderá ser feita
após o município ouvir os
conselhos estaduais, munici-
pais ou distrital de meio am-
biente e levando em conside-
ração regras que estabeleçam
a não ocupação de áreas de
risco de desastres.

As normas deverão ainda
observar as diretrizes do plano
de recursos hídricos, do plano
de bacia, do plano de drena-

gem ou do plano de sanea-
mento básico, se houver.

O texto permite ainda a per-
manência da ocupação de
imóveis já existentes até o
dia 28 de abril de 2021, nas fai-
xas marginais definidas em lei
municipal ou distrital. Nesses
casos, os proprietários deve-
rão realizar compensação am-
biental determinada pelo ór-
gão municipal competente.

Já nos casos de utilidade
pública ou de interesse social,
a compensação ambiental
poderá ser feita de forma co-
letiva.

Na votação desta quinta-
feira, o plenário rejeitou cin-
co emendas de deputados da
oposição que queriam pre-
servar  faixas  mínimas de
proteção, restaurar a vegeta-
ção nativa ou alterar a data-
limite de regularização de
casas  para  maio de 2012,
quando o Código Florestal
entrou em vigor.

O deputado Ivan Valente
(Psol-SP) criticou a proposta
e disse que o projeto altera a
legislação ambiental para fa-
vorecer a especulação imobi-
liária.

"A pressão do poder econô-
mico por áreas valorizadas é
enorme e pode provocar de-
sastres ambientais com en-
chentes", criticou.

Já o deputado Evair Vieira
de Melo (PP-ES) disse que o
projeto vai levar o debate so-
bre a ocupação dessas áreas
para os cidadãos que serão
afetados com a mudança. "Os
vereadores e prefeitos terão a
responsabilidade de levar o
debate para as comunidades e
os bairros”, disse.

PROPOSTA

Quarentena eleitoral para
militares, policiais e juízes 
RANIER BRAGON E 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A
proposta de estabele-
cer uma quarentena de
cinco anos para milita-

res, policiais, juízes e promotores
que quiserem disputar eleições
tem apoio dos principais partidos
do centrão e da oposição.

Incluída de última hora no
projeto de reforma da lei eleitoral,
a medida deve ser votada pela Câ-
mara dos Deputados na semana
que vem. Se entrar em vigor até o
início de outubro, inviabilizaria
eventuais pretensões políticas de
policiais e militares que buscam
surfar na onda do bolsonarismo,
como o general Eduardo Pazuel-
lo, além do ex-ministro e ex-juiz
federal Sergio Moro, entre outros.

Conforme decisão do STF (Su-
premo Tribunal Federal) no caso
da aplicação da Lei da Ficha Lim-
pa, as condições de elegibilidade
dos candidatos são aferidas no
momento de registro da candida-
tura, com base nas regras em vi-
gor naquele momento.

Ou seja, a vedação prevista na
quarentena, que trata da elegibili-
dade dos candidatos, atingiria
mesmo aqueles que tivessem se
afastado de suas antigas funções
antes de a norma passar a valer.

Apesar de a possível nova re-
gra ser do campo do direito elei-
toral, e não do penal (lei penal
não retroage, salvo para benefi-
ciar o réu), há possibilidade
mesmo assim de questiona-

mentos na Justiça sob o argu-
mento de que estaria havendo
aplicação retroativa de lei preju-
dicial ao candidato. 

As duas principais siglas do
centrão, PP e PL, estão na linha
de frente da articulação e que-
rem que a quarentena valha a
partir de 2022.

O presidente da Câmara, Art-
hur Lira (PP-AL), já defendeu pu-
blicamente a medida. A reporta-
gem ouviu de pessoas que acom-
panharam as negociações que o
ministro Ciro Nogueira (Casa Ci-
vil), principal cacique do PP, tam-
bém articulou inclusão da qua-
rentena no projeto de reforma do
código eleitoral.

A relatora do projeto, Margare-
te Coelho (PP-PI), é próxima a Li-
ra e Ciro. Procurada, ela não se
manifestou.

O PL de Valdemar Costa Neto
também apoia a proposta. O cen-
trão é hoje a base de sustentação
de Jair Bolsonaro no Congresso e
comanda também os ministérios
de articulação política, com Ciro,
do PP, e Flavia Arruda (Secretaria
de Governo), do PL.

A oposição também é favorá-
vel. "Se nós tivermos tempo há-
bil de votar agora, sem açoda-
mento, sou a favor de que se te-
nha uma quarentena", afirma o
deputado Bohn Gass (RS), líder
da bancada do PT, o maior par-
tido da oposição.

Ele defende, porém, um pe-
ríodo menor de descompatibili-
zação e nega que a medida te-

nha o objetivo de atingir candi-
daturas específicas, como a de
Moro e Pazuello.

"Absolutamente. É uma regra
geral, para valer para todas as ins-
tituições. Não é para desidratar
eventual candidatura deles, elas
já estão se desidratando por ou-
tros motivos."

O que une oposição e gover-
nistas em torno desse tema é a
tentativa de barrar pretensões po-
líticas de integrantes da força-ta-
refa da Lava Jato, que tiveram PT e
centrão como alguns de seus
principais alvos, além de conter a
politização de quartéis e polícias.

Neste mês, por exemplo, o go-
verno de São Paulo está lidando
com o caso do coronel da PM
Aleksander Toaldo Lacerda, que
participou da convocação dos
atos pró-governo Bolsonaro pa-
ra 7 de Setembro. O policial foi
afastado.

Apesar do apoio à quarentena,
presidentes de dois partidos im-
portantes de centro-direita que
não integram o centrão, Gilberto
Kassab (PSD) e Baleia Rossi
(MDB), dizem defender que ela
só valha só para 2024 em diante.

Os dois argumentam que
propor tal medida já na disputa
do ano que vem pode passar à
população uma impressão de
que o Congresso está agindo
com casuísmo. "Temos que res-
peitar a sociedade, ela não ad-
mite mais esse tipo de coisa",
afirma Kassab.

Já o Podemos é contra a pro-

posta, dizendo que ela iguala juí-
zes e policiais aos fichas-sujas. O
partido deseja o ingresso de Moro
em seus quadros.

O texto que pode ir a votação
na semana que vem afirma que
são inelegíveis, para qualquer
cargo, militares, policiais, guardas
municipais, magistrados e inte-
grantes do Ministério Público que
não tenham se afastado definiti-
vamente de seus cargos e funções
até cinco anos antes do pleito.
Apenas aqueles detentores de
mandato eletivo, ou ex-detento-
res de mandato, estariam fora da
restrição.

"Estamos fazendo uma avalia-
ção final para ver se isso valerá pa-
ra quem ainda está ocupando o
cargo.

Se for desta maneira, enten-
do que pode ser positivo, não sei
se necessariamente os cinco
anos. Agora, se atingir aqueles
que deixaram a magistratura ou
qualquer função durante os últi-
mos cinco anos, aí eu sou con-
trário. Acho que não pode valer
retroagindo, só para quem está
em exercício da função", diz
Alex Manente (SP), líder da ban-
cada do Cidadania.

Presidente da Frente Parla-
mentar da Segurança Pública, o
deputado Capitão Augusto (PL-
SP) diz estar fazendo contato pes-
soal com os deputados que fazem
parte do grupo -são 304, segundo
ele. No entanto, avalia haver pou-
ca chance de reverter a aprovação
da quarentena.

João de Deus volta a cumprir
pena em regime fechado

A Justiça decidiu converter a
prisão domiciliar do médium
João Teixeira de Faria, conhecido
como João de Deus (foto), para o
regime fechado após denúncia do
Ministério Público de Goiás, que
o acusa de cometer o crime de es-
tupro de vulnerável contra oito
mulheres. O mandado de prisão
foi cumprido ontem.

A denúncia, oferecida pela
Promotoria de Justiça de Abadiâ-
nia, cita 44 vítimas, mas, como a
maioria dos crimes está prescrito,
as mulheres aparecem como tes-
temunhas. Todos os casos acon-
teceram na Casa Dom Inácio de
Loyola, em Abadiânia, segundo o
Ministério Público.

A denúncia é assinada pelo
promotor de Justiça Luciano Mi-
randa Meireles, que coordenou
a força-tarefa do Ministério Pú-
blico de Goiás no fim de 2018
para apurar os crimes pratica-

dos por João de Deus.
Também participaram da in-

vestigação os promotores Paulo
Eduardo Penna Prado, Gabriella
de Queiroz Clementino e Renata
Caroliny Ribeiro e Silva. Segun-
do eles, os crimes de João de
Deus aconteceram entre 1986 e
2017 contra mulheres do Rio
Grande do Sul, São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Maranhão,
Goiás, Santa Catarina, Mato
Grosso e Espírito Santo.

Na decisão, o juiz Marcos Boe-
char Lopes Filho destacou que
João de Deus se valia de seu poder
e influência para abusar de suas
vítimas e que costumava aparecer
ao lado de outras pessoas influen-
tes, " transpassando a imagem de
pessoa acima da lei dos homens
que jamais poderia ser por esta al-
cançado ou atingido."

Ele também reforçou que a pri-
são domiciliar em função da ida-
de é apenas uma sugestão e aler-
tou para o perigo das pessoas que
sofreram os abusos sofrerem uma
vitimização secundária em decor-
rência do processo legal.

João de Deus foi preso em de-
zembro de 2018 e estava em pri-
são domiciliar em Anápolis (GO),
desde março do passado, em ra-
zão da pandemia do coronavírus -
o médium, de 79 anos, tem co-
morbidades e está dentro do gru-
po de risco.

MP

Governistas
pressionam
Alcolumbre
por Mendonça

Após o Senado aprovar a re-
condução de Augusto Aras pa-
ra a PGR (Procuradoria-Geral
da República), senadores da
base aliada do governo au-
mentaram a pressão para que
o presidente da CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça), Davi
Alcolumbre (DEM-AP), paute
a sabatina de André Mendonça
no colegiado. Mendonça foi in-
dicado por Jair Bolsonaro para
a vaga do ex-ministro Marco
Aurélio Mello no (Supremo
Tribunal Federal) em julho,
antes do nome de Aras para
continuar na PGR ser confir-
mado, mas o trâmite da indica-
ção caminha a passos lentos.
Somente na semana passada, o
presidente da Casa, Rodrigo
Pacheco , encaminhou a men-
sagem para o colegiado.

SABATINA

Atos de atual diretor-geral 
da PF viram alvo de inquérito 
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O inquérito que apura as acu-
sações do ex-ministro Sergio Mo-
ro sobre interferência de Jair Bol-
sonaro na Polícia Federal vai ga-
nhar novo rumo.

Responsável pelo caso, o dele-
gado Felipe Leal decidiu que vai
investigar os atos do atual diretor-
geral da PF, Paulo Gustavo Maiu-
rino. A apuração estava pratica-
mente parada desde setembro de
2020 no Supremo esperando uma
decisão da corte sobre o formato
do depoimento do presidente da
República, se pessoalmente ou
por escrito.

O inquérito foi retomado em
julho por ordem do seu relator,
Alexandre de Moraes, do STF. O
ministro também determinou
que Leal voltasse para a condução

da investigação -o delegado tinha
saído em abril, em meio a mu-
danças promovidas pela gestão
Maiurino.

Naquela altura, informações
de bastidores davam conta de que
a oitiva de Bolsonaro seria o últi-
mo ato da apuração, já prestes a
ser concluída.

Passado esse tempo, no entan-
to, a situação mudou. A PF tem
novo diretor-geral desde abril.
Maiurino fez uma série de trocas
de chefias desde então.

Em 6 de agosto, Leal pediu da-
dos dos processos sobre duas de-
las: a mudança de Alexandre Sa-
raiva da chefia do Amazonas e
sobre a dispensa e não promoção
de cargo do delegado Franco Pe-
razzoni. Ambas ocorreram na
atual gestão.

Responsável pela Handroant-

hus, conhecida como maior
apreensão de madeira ilegal da
história do Brasil, Saraiva foi autor
da notícia-crime enviada ao Su-
premo contra Ricardo Salles. Em
meio ao embate com o ex-minis-
tro do Meio Ambiente, o delegado
foi trocado da chefia da superin-
tendência. 

Maiurino havia acabado de
chegar ao cargo e, internamente,
sempre alegou que sua decisão
estava tomada antes do conflito
aumentar.

Perazzoni, por sua vez, é o de-
legado que comandou a operação
Akuanduba, que fez buscas em
endereços de Salles, em maio.

Ele tinha sido escolhido para
ser o chefe da área de Combate ao
Crime Organizado na superinten-
dência em Brasília, mas foi barra-
do pela direção, logo após a ação

ser deflagrada. Além de não ser
promovido, ele foi dispensado do
cargo que ocupava.

Além desses dois episódios, o
delegado do inquérito de interfe-
rência ainda pede informações
sobre um outro caso, envolvendo
o responsável pela investigação
da facada em Jair Bolsonaro.

Rodrigo Morais Fernandes foi
escolhido por Maiurino para as-
sumir um cargo de confiança em
sua gestão. O processo de no-
meação chegou a ser enviado pa-
ra a Casa Civil, mas não foi con-
cretizado.

Felipe Leal foi chefe do grupo
de inquéritos que investigam au-
toridades com foro no Supremo
até abril. Com a mudança de di-
retor-geral, ele saiu e foi para
uma função na Academia Nacio-
nal de Polícia.

INTERFERÊNCIA
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Estados Unidos estão determinados  
a agir contra autores de atentado

Após as explosões que deixa-
ram ao menos 72 mortos, incluí-
dos 12 militares americanos, os
EUA se disseram determinados
a repreender os autores dos ata-
ques de ontem, reivindicados
pelo Estado Islâmico.

"Estamos trabalhando muito
duro agora para determinar a
autoria, quem está associado a
esse ataque covarde e estamos
preparados para agir contra
eles. 24/7 (24 horas por dia, 7
dias por semana) estamos bus-
cando por deles", afirmou o che-
fe do Comando Militar america-
no, general Kenneth McKenzie,
durante entrevista coletiva.

McKenzie confirmou que os
ataques mataram 12 militares

americanos e deixaram outros
15 feridos. O número de afegãos
mortos no atentado desta quin-
ta, por sua vez, já chega a 60, de
acordo com o jornal The Wall
Street Journal, levando o total de
vítimas para ao menos 72.

Essa foi a primeira morte de
oficiais dos EUA no Afeganistão
desde fevereiro de 2020, quando
dois militares foram mortos e seis
ficaram feridos após um homem
com uniforme do Exército do Afe-
ganistão abrir fogo com uma me-
tralhadora. Segundo o observató-
rio Custos da Guerra da Universi-
dade Brown (EUA), cerca de
2.300 soldados americanos mor-
reram no Afeganistão até 2019.

Apesar de ressaltar a deter-

minação americana em agir
contra os autores, o chefe do Co-
mando Militar disse que o foco
agora é garantir que não haja
outros atentados. "Temos outras
ameaças ativas", explicou. "O
padrão é de ataques múltiplos e
queremos estar preparados e
prontos para nos defender."

Cerca de 5.200 militares têm
feito a segurança do aeroporto,
segundo os EUA, enquanto as
forças americanas realizam a
operação de retirada, cujo prazo
final para ser concluída é o pró-
ximo dia 31 de agosto, e coorde-
nam no terminal de passageiros
o resgate de diplomatas, cida-
dãos ocidentais e afegãos que
auxiliaram a ocupação.

Fórum de
Turismo marca
retomada
do setor 

O turismo do Rio de Janei-
ro está pronto para dar início
à retomada do setor. É com
esta premissa que a primeira
edição do Fórum Regional do
Turismo Fluminense foi rea-
lizada, ontem, em Vassouras,
na região do Vale do Café.
Promovida pela Secretaria de
Estado de Turismo, a iniciati-
va faz parte do 'Turismo RJ +
Perto', programa que visa a
integração entre os represen-
tantes do segmento, prefeitu-
ras e o Estado para o desen-
volvimento do setor no cená-
rio de retomada das ativida-
des. O investimento para a
divulgação do Rio de Janeiro
na alta temporada, a partir de
outubro de 2021, será de R$
12 milhões, segundo o gover-
nador Cláudio Castro, que
participou da cerimônia de
abertura.

“A pandemia tem duas tris-
tes faces: a da doença e as
consequências dela, como o
desemprego e a miséria. O tu-
rismo foi um dos setores que
mais sofreu com a crise sani-
tária da Covid-19. Por isso, fiz
questão de sentar com toda a
cadeia produtiva de vários
segmentos para dialogar e sa-
ber como cada um poderia
contribuir com o Estado. E,
com trabalho e muitas ações,
a atividade econômica voltou
a crescer no Rio de Janeiro”,
lembrou Cláudio Castro.

Na ocasião, o governador e
o secretário de Turismo, Gus-
tavo Tutuca, assinaram, junto
aos prefeitos da região do Vale
do Café, um termo de coope-
ração técnica para o fomento
do artesanato local.

“Ou a gente investe no tu-
rismo no estado todo, ou não
haverá investimento para
ninguém. Porque a realidade
é que nenhuma cidade é mais
importante que a outra. Um
Rio de Janeiro forte é um inte-
rior fluminense forte. É preci-
so investir em outras matrizes
econômicas para que não fi-
quemos tão dependentes do
petróleo, que é finito. O turis-
mo é um dos pilares do de-
senvolvimento, juntamente
com a infraestrutura, a logísti-
ca e outros que estão no re-
cém-lançado PactoRJ. A men-
sagem hoje é de otimismo”,
ressaltou o governador.

TURISTA BRASILEIRO
A próxima edição do fórum

já foi anunciada: será na Costa
do Sol, como antes era conhe-
cida a Região dos Lagos do es-
tado, no final de setembro.
Para o segundo semestre, de
acordo com o secretário Tutu-
ca, o foco estará na atração de
turistas brasileiros para o Rio
de Janeiro.

“Uma das campanhas da
Setur, "O Rio de Janeiro conti-
nua lindo e perto", terá o enfo-
que nos turistas brasileiros.
Para isso, faremos ativação de
um stand em sete cidades do
país, no eixo Sudeste e Cen-
tro-Oeste. Vale dizer que são
cerca de 11 milhões de turis-
tas domésticos e nossa missão
é atrair o maior número deles
para o estado” salientou o se-
cretário de Turismo.

VIRADA
Outra ação do Governo do

Estado para promover even-
tos no cenário de retomada
será o "Calendário da Virada".
Em conjunto, as secretarias
de Turismo, Cultura e Espor-
te, Lazer e Juventude vão lan-
çar, em breve, um cronogra-
ma de atividades - serão 30
eventos esportivos e 23 cultu-
rais e de lazer - em todo terri-
tório fluminense. Um dos
eventos será o Natal Imperial,
na cidade de Petrópolis, na
Região Serrana.

“O 'Turismo RJ + Perto'
também prevê o resgate das
feiras agropecuárias, tão tra-
dicionais no interior. A edição
de Cordeiro, por exemplo, já
tem cem anos de existência,
mas não pode ser realizada
em virtude da pandemia”,
destacou Gustavo Tutuca.

VASSOURAS

Explosões deixam ao
menos 72 mortos no
aeroporto de Cabul 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

D
uas explosões atingi-
ram os arredores do
Aeroporto Internacio-

nal Hamid Karzai, em Cabul, on-
de afegãos e ocidentais se con-
centram para tentar uma vaga na
evacuação liderada pelos EUA do
país sob o Talibã.

Segundo informações do jor-
nal The Wall Street Journal, entre
as vítimas do ataque estão ao me-
nos 60 afegãos; o governo ameri-
cano também confirmou a morte
de 12 militares do país -no que
pode representar, segundo a
agência Reuters, um dos mais
mortais ataques às forças dos EUA
em 20 anos de guerra.

Inicialmente, porta-vozes do
grupo radical disseram que o apa-
rente ataque suicida havia deixa-
do entre 13 e 20 mortos, incluindo
crianças, mas autoridades dos Es-
tados Unidos diziam que o núme-
ro podia ser ainda maior.

Os ataques ontem de manhã,
(no horário de Brasília) ocorrem
após a Casa Branca e seus aliados
alertarem sobre riscos iminentes
de atos terroristas da filial afegã
do Estado Islâmico, adversária do
Talibã, o que impactou o proces-
so de retirada do país.

Autoridades americanas disse-
ram à agência de notícias Asso-
ciated Press acreditar que o grupo
terrorista seja responsável pelo
que foi descrito pelo Pentágono
como "ataque complexo".

Foram duas explosões: uma na
principal entrada do aeroporto, o
Abbey Gate, e outra próxima ao
hotel Baron, nas imediações do
terminal aéreo, ainda de acordo
com o Pentágono. O governo
americano afirmou que podem
ocorrer novos ataques na região.

Ao menos 60 pessoas feridas
foram atendidas em um hospital
de Cabul. Civis afegãos, soldados
talibãs e cinco militares america-
nos estão entre os atingidos -um
dos soldados dos EUA ficou gra-
vemente ferido, segundo autori-
dades do país. A embaixada do
país em Cabul relatou ainda dis-
paros com armas de fogo.

O secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, conde-
nou o que chamou de "ataque ter-
rorista, que matou e feriu civis".

A percepção de que o Ocidente
está correndo para minimizar seu
fiasco no Afeganistão, evidencia-
da na decisão de alguns países de
suspender seus voos de evacua-
ção nesta quinta, gerou uma re-
novada corrida de pessoas deses-
peradas às imediações do aero-
porto da capital.

De acordo com o relato de di-
plomatas ocidentais que ainda
permanecem na cidade a agên-
cias de notícias, o fluxo que havia
sido contido por bloqueios do Ta-
libã aumentou muito. O prazo li-
mite para a ação com presença
militar estrangeira é a próxima
terça (31). As explosões não mu-
daram os planos do governo Joe
Biden, segundo uma fonte ouvida

pela agência Reuters.
Americanos e ocidentais di-

ziam haver ameaça terrorista as-
sociada ao Estado Islâmico Kho-
rasan, a filial afegã do famoso gru-
po extremista que chegou a domi-
nar vastas áreas na Síria e no Ira-
que em meados da década passa-
da. "Não posso ser mais enfático
sobre o desespero da situação. A
ameaça é real, iminente, letal",
afirmou o ministro das Forças Ar-
madas britânico, James Heappey,
corroborando o relato feito na
noite de quarta pelo secretário de
Estado americano, Antony Blin-
ken, responsável pela diplomacia
do país.

A Austrália fez um alerta de se-
gurança semelhante, suspenden-
do operações.

As explosões acabam coroan-
do o fiasco ocidental em sua reti-
rada afegã. Ele começou com a
decisão do presidente Joe Biden
de antecipar a saída de suas tro-
pas de forma acelerada. Quando
o Talibã iniciou sua ofensiva final,
no começo de agosto, 95% dos
militares ocidentais já haviam saí-
do do país ocupado desde 2001 -
data em que o grupo fundamen-
talista foi derrubado por apoiar a
Al Qaeda, que cometera o 11 de
Setembro.

Primeiro, os EUA não anteci-
param o colapso do governo afe-
gão em duas semanas, com a vitó-
ria talibã de 15 de agosto. Depois,
fracassaram em organizar uma
saída ordeira do país, gerando ce-
nas como a de pessoas caindo de
aviões decolando. Essa debacle
foi acompanhada por uma mu-
dança de tom de Biden. Primeiro,
o americano pintou um cenário
racional e róseo. Depois, lavou as
mãos. Ao fim, voltou a se preocu-
par, enfatizando que "muita coisa
podia dar errado". Já deu.

Na tarde desta quinta, um dos
porta-vozes do Talibã publicou
comunicado no Twitter em que
diz que "condena veementemen-
te" o atentado, "ocorrido em uma
área onde as forças dos EUA são
responsáveis pela segurança". O
grupo disse ainda que "presta
muita atenção à segurança e pro-
teção de seu povo".

Segundo a Reuters, outro
membro da facção deu entrevista
a uma rede de TV da Turquia di-
zendo que a culpa pelos ataques é
da presença de forças ocidentais
no país.

A autoria presumida do EI car-
rega nuances. Se por um lado ela
ajuda o discurso do Talibã, de que
não permitiria a operação de eva-
cuação passar da data limite, por
outro vai contra tudo o que o gru-
po tem pregado para tentar obter
reconhecimento internacional.

Que os talibãs mintam, isso é
de sua história: chegaram ao po-
der pela primeira vez em 1996
prometendo as mesmas estabili-
dade e garantias a adversários,
mulheres e minorias. Deixaram-
no com a fama de açougueiros
medievais.

Mas o EI afegão é adversário

do Talibã. Guardas talibãs, por
sua vez afiliados à rede terrorista
aliada Haqqani, disseram a repór-
teres da agência Reuters que tam-
bém temiam um ataque em Ca-
bul. Até aqui o EI nunca se mos-
trou como um adversário consis-
tente do grupo.

Ele pode, claro, virar uma força
assimétrica desestabilizadora,
mas analistas de terrorismo cos-
tumam avaliar mais a possibilida-
de de eles virem a se associar ao
Talibã do que combatê-lo.

Uma alternativa crível é de que
o grupo esteja usando o espanta-
lho EI para afugentar de vez os
ocidentais, como prepostos para
garantir negativas plausíveis de
radicalismo.

Seja como for, o perigo ajuda a
justificar a decisão de Biden de
não encarar o Talibã e estender o
prazo da operação, como que-
riam Reino Unido, Alemanha e
França.

Nesta quinta, o esforço de paí-
ses do norte europeu comandado
por uma ponte aérea da Bélgica já
havia sido suspenso, provavel-
mente de forma definitiva.

Cargueiros C-130 Hércules
belgas faziam em média cinco
voos de ida e volta a Islamabad,
no Paquistão. Em seis dias, tira-
ram 1.400 pessoas de Cabul, em
nome da Bélgica, da Holanda e da
Dinamarca.

Ao todo, a operação militar já
tirou desde 14 de agosto impres-
sionantes 95,7 mil pessoas da ci-
dade, segundo informou a Casa
Branca nesta quinta. A cifra dá
pouco mais de 2% da população
da capital.

Na quarta, Blinken havia dito
que o Talibã se comprometera a
permitir que pessoas que dese-
jem deixar o país em voos comer-
ciais, ocidentais ou afegãos, o fa-
çam depois do dia 31.

Parece duvidoso, dadas as de-
clarações anteriores de Zabihul-
lah Mujahid. O porta-voz afegão
havia dito para os EUA pararem
de incentivar o êxodo de afegãos
qualificados, pois o novo governo
precisaria deles.

Além disso, continuam os rela-
tos de violência de talibãs contra
pessoas que tentam ir ao aeropor-
to, fora as buscas casa a casa de
antigos colaboradores ocidentais.
Não existe, obviamente, algum
número, mas é factível que cente-
nas de intérpretes e auxiliares te-
nham ficado para trás -só os EUA
contavam 18 mil pessoas que ha-
viam trabalhado ao longo dos
anos na embaixada de Cabul.

Com a corrida final para fugir
da capital, os EUA começaram a
retirar inclusive os seus 6.000 mi-
litares enviados para a operação
no aeroporto. Com isso, aliados
como a França, a Holanda e o Ca-
nadá disseram que sua evacuação
acaba hoje.

Após as explosões de ontem, o
presidente francês, Emmanuel
Macron, disse que o país ainda vai
retirar "mais centenas" de pessoas
do país.

AFEGANISTÃO

INVERNO: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
06:08 17:41

17º26º 90%

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

A vocação do
catequista

No final do mês de agosto, no último domingo, e para fi-
nalizar bem, vamos meditar a mãe de todas as voca-

ções: a do catequista. Nenhum cristão nasce pronto, conhe-
cendo sua própria fé e doutrina. Todos nós, sem exceções,
necessitamos do sim e do trabalho do catequista. Ele ou ela é
quem tem a missão de nos encantar por Jesus e seu reino. O
catequista se torna a pessoa mais importante numa comu-
nidade, pois é a extensão do serviço sacerdotal, ensinando e
acompanhando as crianças, jovens e adultos em suas fases
de amadurecimento cristão comunitário.

Ser catequista é uma vocação de serviço na Igreja. Sua
vocação se encontra espalhada em meio a toda ação da co-
munidade. É um dom que recebemos do Senhor e com ale-
gria o transmitimos. O dom que o Pai nos oferece em Cristo
é o amor mais real que se possa imaginar. Nós o recebemos
como um chamado de Deus para aprofundar o que o Se-
nhor anunciou, o seu primeiro anúncio, ou querigma, o
dom que mudou a nossa vida. Por isso, somos chamados a
levar o anúncio a todas as pessoas para que ele também pos-
sa causar transformações em suas vidas. Por termos escuta-
do o anúncio, somos chamados a conhecer melhor nossa fé.

Vale a pena refletir sobre o início, sobre como nasce es-
se chamado. Não são todos que possuem esse dom, essa
vocação. É um serviço de muita entrega, doação, partilha,
preparo, estudo, dedicação e disciplina. A vocação do cate-
quista tem sua raiz inserida na vocação cristã. No Batismo
e na Crisma recebemos o compromisso de colaborar no
anúncio da Palavra de Deus, segundo as nossas condições.
Somos chamados por Deus para o anúncio da sua Palavra,
para ser testemunha dos valores do seu Reino e para ser-
mos os porta-vozes da sua mensagem. É viver e anunciar a
boa-nova do amor do Senhor: Jesus ama-te verdadeira-
mente, tal como és.

A catequese em toda a Igreja tem tido destaque nos últi-
mos tempos. No dia 23 de março de 2020, no auge da pande-
mia do novo coronavírus no mundo, o Papa Francisco apro-
vou o novo Diretório para a Catequese. Para entendermos
um pouco, de tempos em tempos, a catequese, assim como
outros movimentos, pastorais, também passa por modifica-
ções, atualizações e revisões. Isso acontece de forma positi-
va, pois nunca podemos nos contentar com algo fechado a
novos meios e caminhos.

Em tempos difíceis e de muitos desafios, há uma certa
necessidade urgente de reconsiderar métodos e meios pa-
ra se falar e ensinar sobre Jesus, como nos diz a introdução
do novo diretório: “A exigência de exprimir a fé com a ora-
ção litúrgica e de a testemunhar com a força da caridade
obriga a saber ultrapassar o carácter fragmentário das pro-
postas para recuperar a unidade originária do ser cristão”.
(Novo Diretório de Catequese, p. 5). Parece um caminho
difícil. Precisamos de coragem para entrar no barco da vi-
da e ir em busca do extraordinário que acontece em meio à
simplicidade do nosso cotidiano. Muitas vezes, no ritmo
frenético que caminhamos, com experiências cada vez
maiores das exigências que nos cercam, acabamos por não
dar atenção àquelas realidades que nos educam para uma
visão mais ampla da vida.

Nas várias fases de nossas vidas estamos a nos perguntar:
quem somos, o que nos faz realmente feliz, o que faço da mi-
nha vida? Como estou para Deus? São perguntas da nossa
existência e das nossas razões que norteiam nossas esco-
lhas. Estamos sempre à procura de Deus. Somos suas criatu-
ras. Seu desejo está inscrito em nossos corações. Somos
sempre atraídos a Ele e por Ele. Para entender Ele e  seus si-
nais, necessitamos da fé. E a cada experiência da vida nos le-
va em direção a Ele. Somos conduzidos em direção ao mis-
tério da fé. Sendo assim, o catequista se torna o “farol” que
nos aponta o Cristo. É sempre um caminho desafiador co-
nhecer e aderir o projeto de Deus. Para que adotamos suas
exigências, precisamos sentir-nos bem-preparados, fortale-
cidos e animados. Parte de tudo isso perpassa pelas mãos do
catequista.

Em tempos em que tudo precisa ser remunerado e bem
remunerado, falar de trabalho versus gratuidade é quase
que uma tarefa impossível. O salário do catequista é ver cris-
tão aderindo a Cristo. É ver crianças e jovens se inserindo no
serviço pastoral. É ver famílias vivendo de forma consciente,
responsável e feliz. Ainda mais agora que a Igreja reconhece
como um ministério. O catequista, ao ser chamado a fazer
ecoar a Palavra de Deus, vai junto com Cristo e se doa dando
o seu testemunho que é sustentado pela certeza do amor do
Cristo que se dispõe a nos doar, a fim de nutrir o crescimen-
to espiritual de outras pessoas e de nós mesmos. Vamos jun-
tos fazer a experiência de Deus. É ela a matéria-prima da
nossa prática catequética.

Numa canção já antiga, cantamos: “Onde há amor e cari-
dade, Deus aí está” (Coral Palestrina de Curitiba). Amor e
caridade devem fazer parte do diploma de quem almeja ser
catequista, e a escola onde se aprende estas importantes e
indispensáveis lições é na família e na comunidade cristã. O
novo diretório da catequese nos diz que: “Toda a comunida-
de cristã é responsável pelo ministério da catequese, mas
cada um conforme a sua condição particular na Igreja: mi-
nistros ordenados, pessoas consagradas, fiéis leigos. O cate-
quista pertence a uma comunidade cristã e é dela expressão.
O seu serviço é vivido dentro de uma comunidade que é o
sujeito primeiro do acompanhamento na fé” (Novo Diretó-
rio de catequese, nº111).

Às vezes, se tem muita dificuldade no que ensinar, no
que planejar, no que realizar dentro das nossas catequeses.
Acredito que não há um conteúdo que seja mais importan-
te. Cada conteúdo da fé torna-se perfeito, quando ele se
mantém ligado ao centro que é Jesus Cristo; quando ele se
apresenta permeado pelo anúncio pascal; mas se, pelo con-
trário, se isolar, perde sentido e força.

O convite que Jesus nos faz é único! Vamos catequizar!
Catequizar é aproximar, escutar, estar junto, participar é so-
frer e alegrar com alguém ou para alguém. Este alguém pode
ser a criança, o jovem, o adulto, o velho, o enfermo, o menor
carente, ou uma pessoa que necessita de nossa atenção. Va-
mos caminhar e se deixar encontrar com Jesus Cristo. No
encontro pessoal, faremos a experiência de conviver com al-
guém que nos pode ajudar a conhecer-nos com mais verda-
de, despertando o que há de melhor em nós. Ele nos pode
levar ao essencial, nos convida a reorientar tudo para uma
vida mais digna, mais generosa, mais humana.
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