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Justiça quebra
sigilo bancário e
fiscal de Carlos
Bolsonaro

RACHADINHA

A Justiça do Rio de Janeiro au-
torizou a quebra do sigilo bancá-
rio e fiscal do vereador Carlos
Bolsonaro (Republicanos-RJ) em
meio à investigação de desvio de
recursos públicos em seu gabi-
nete na Câmara Municipal do
Rio. O pedido do Ministério Pú-
blico, mirou o filho de Jair Bolso-
naro bem como outras 26 pes-
soas, incluindo a ex-mulher do
presidente, a advogada Ana Cris-
tina Siqueira Valle. A suspeita
contra Carlos é a prática de "ra-
chadinha", num esquema seme-
lhante ao atribuído ao irmão, o
senador Flávio Bolsonaro (Pa-
triota-RJ). A investigação foi
aberta depois de notícias sobre
funcionários lotados no gabinete
de Carlos que aparentemente
não prestavam serviço para o ve-
reador. Em abril, o jornal Folha
de S.Paulo descobriu que Carlos
empregou até janeiro uma idosa
que mora em Magé, município a
50 km do centro do Rio. Nadir
Barbosa Goes, 70, negou à repor-
tagem que tenha trabalhado pa-
ra o vereador. Ela recebia, como
oficial de gabinete, uma remune-
ração de R$ 4.271 mensais. Nadir
é irmã do militar Edir Barbosa
Goes, 71, atual assessor do filho
do presidente. A mulher dele,
Neula de Carvalho Goes, 66,
também foi exonerada pelo ve-
reador. A reportagem encontrou
o militar em sua residência, ves-
tindo uma bermuda e camisa do
Brasil, às 13h de uma segunda-
feira. Irritado, o funcionário da
Câmara se negou a responder às
perguntas e disse que caberia ao
gabinete prestar esclarecimen-
tos. "Eu não sou obrigado a tra-
balhar todos os dias lá. Não tem
espaço físico", afirmou. A repor-
tagem quis saber qual função o
militar desempenha. "Não im-
porta", respondeu. À reportagem
o chefe de gabinete de Carlos,
Jorge Luiz Fernandes, disse que
esses funcionários entregavam
mala direta para a base eleitoral
do vereador em Campo Grande.

Conta de luz vai subir 6,78%
com nova bandeira tarifária

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou ontem a cria-
ção de uma nova bandeira tarifária para fazer frente ao aumento dos cus-
tos decorrente do agravamento da crise hídrica. Chamada de "Escassez
Hídrica", a nova bandeira custará R$ 14,20 a cada 100 kWh (quilowatt-
hora) e vigora a partir de hoje até abril de 2022. Segundo a agência, a nova

bandeira vai gerar uma alta de 6,78% na conta de luz. Cidadãos de baixa
renda beneficiados pela tarifa social não serão afetados pelas novas re-
gras da Bandeira Tarifária, sendo mantido o valor atual. Com a maior cri-
se hídrica dos últimos 91 anos, as hidrelétricas perderam espaço na ofer-
ta, enquanto o governo se viu obrigado a acionar térmicas. PÁGINA 2

IBGE

A taxa de desemprego recuou para 14,1% no Bra-
sil, no segundo trimestre deste ano, informou o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Mes-
mo com a redução, o país ainda registra 14,4 milhões
de desempregados. Pelas estatísticas oficiais, um tra-
balhador é considerado desocupado quando não es-
tá atuando e segue em busca de novas oportunida-
des, com ou sem carteira assinada. PÁGINA 2

ABRASIL

Desemprego cai
para 14,1%, mas
afeta 14,4 milhões

O presidente Jair Bolsonaro (foto) propôs que o
fundo eleitoral receba R$ 2,1 bilhões em 2022, após
ter vetado projeto aprovado no Congresso que per-
mitiria em torno de R$ 5,7 bilhões para o financia-
mento das campanhas. Aliados do presidente, ne-
gociam um valor, entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5 bilhões
-patamar bem acima do que foi usado no pleito de
2018 e 2020, ambos na faixa de R$ 2 bilhões. PÁGINA 3

Bolsonaro propõe
fundão eleitoral 
de R$ 2,1 bilhões

GASTANÇA

O Ministério Público Federal (MPF) em Mossoró, no Rio Grande do
Norte, ajuizou uma ação civil pública contra a União por danos morais
coletivos causados aos brasileiros pela Operação Lava Jato e pelo ex-juiz e
ex-ministro Sergio Moro (foto). A ação afirma que o então magistrado
atuou de modo parcial e inquisitivo, influenciando indevidamente as
eleições de 2018 e o processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Diz, ainda, que Moro contribuiu para a erosão democrática brasileira,
abrindo caminho para um "populismo com traços fascistas". "Ocorre que
o regime democrático está sob ataque autoritário em diversos Estados no
mundo, não estando o Brasil imune aos movimentos extremistas, muito
pelo contrário. No caso brasileiro, a emergência de movimento populis-
ta, também foi decorrência da atuação de Moro", afirma a ação. PÁGINA 3

QUEBRARAM O PAÍS

MPF aciona União por danos
causados por Moro e Lava Jato
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(1º/9) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,66% (ago.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,43 até o dia 31/ago
OURO
BM&F/grama R$ 298,50
EURO Comercial 
Compra: 6,1036 Venda: 6,1042

EURO turismo 
Compra: 6,1727 Venda: 6,3527
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1427 Venda: 5,1433
DÓLAR comercial
Compra: 5,1691 Venda: 5,1697
DÓLAR turismo
Compra: 5,1891 Venda: 5,3661

BRASKEM PNA N1 65.99 +5.60 +3.50

HYPERA ON NM 35.57 +3.49 +1.20

COPEL PNB N1 6.84 +4.11 +0.27

B3 ON NM 14.07 +2.70 +0.37

MRV ON NM 13.69 +1.86 +0.25

SID NACIONALON 34.86 −4.99 −1.83

BANCO INTER UNT N2 67.79 −3.52 −2.47

AMERICANAS ON NM 41.36 −4.24 −1.83

LOJAS AMERICPN N1 5.96 −2.61 −0.16

MAGAZ LUIZA ON NM 18.24 −3.39 −0.64

REDE D OR ON NM 68.82 −6.11 −4.48

PETROBRAS PN N2 27.19 −3.92 −1.11

VALE ON NM 98.68 −1.37 −1.37

ITAUUNIBANCOPN N1 30.94 +1.31 +0.40

PETROBRAS ON N2 27.92 −2.79 −0.80

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.360,73 -0,11

NASDAQ Composite 15.259,235 -0,04

Euro STOXX 50 4.184,86 -0,37

CAC 40 6.680,18 -0,11

FTSE 100 7.119,7 -0,40

DAX 15.835,09 -0,33

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,80% / 118.781,03 / -958,93 / Volume: 38.790.596.956 / Quantidade: 4.346.106
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Bovespa cai pelo
segundo dia e perde
2,48% em agosto
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em uma sessão marcada
por tensões internas e exter-
nas, a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu pelo se-
gundo dia seguido e encerrou
o mês de agosto com perda
acumulada de 2,48%. O dólar
iniciou o dia em forte queda,
mas reagiu durante a tarde e
fechou em leve baixa.

O Índice Bovespa (Iboves-
pa), encerrou ontem aos
118.781 pontos, com recuo de
0,8%. Com o desempenho de
ontem, o indicador acumula o
segundo mês seguido de per-
das, após ter caído 3,94% em

julho. No ano, o índice registra
leve perda de 0,2%.

No mercado de câmbio, o
dólar comercial fechou o dia
vendido a R$ 5,172, com que-
da de R$ 0,017 (-0,34%). A co-
tação chegou a cair para R$
5,12 durante a manhã, mas di-
minuiu o ritmo de baixa com a
redução do otimismo no mer-
cado interno.

O dólar está no menor valor
desde 2 de agosto, quando ti-
nha fechado a R$ 5,165. A divi-
sa fechou o mês com recuo de
0,73%, depois de chegar a su-
bir 4,13% até o dia 19, quando
superou R$ 5,40. Em 2021, o
dólar acumula baixa de 0,32%.
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Conta de luz vai subir 6,78%
com nova bandeira tarifária
JULIO WIZIACK E THIAGO
RESENDE/FOLHAPRESS

A
Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elé-
trica) anunciou on-

tem a criação de uma nova ban-
deira tarifária para fazer frente
ao aumento dos custos decor-
rente do agravamento da crise
hídrica. Chamada de "Escassez
Hídrica", a nova bandeira custa-
rá R$ 14,20 a cada 100 kWh (qui-

lowatt-hora) e vigora a partir de
hoje até abril de 2022.

Segundo a agência, a nova
bandeira vai gerar uma alta de
6,78% na conta de luz. Cidadãos
de baixa renda beneficiados pe-
la tarifa social não serão afeta-
dos pelas novas regras da Ban-
deira Tarifária, sendo mantido o
valor atual.

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.

O novo valor se deve aos cus-
tos de importação de energia e
acionamento de usinas termelé-

tricas, que já produzem a mais
de R$ 2.000 o MWh (megawatt-
hora). No período de setembro a
novembro, o total desses custos
será de R$ 13,2 bilhões, valores
que precisam ser repassados pa-
ra a tarifa.

Com a nova bandeira, o go-
verno evitou reajustar em cerca
de 50% a bandeira vermelha ní-
vel 2, que passaria de R$ 9,49 pa-
ra cerca de R$ 14 durante esse
período.

MERCADOS

Despesas
básicas das
famílias
sobem 33% 

Levantamento da Federa-
ção do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP),
com base no Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), mos-
trou que a média de preços das
despesas básicas das famílias,
com os principais alimentos,
combustíveis e residência, au-
mentou 33% no país, nos últi-
mos 12 meses.  A cesta de des-
pesas básicas é composta por
itens como arroz, feijão-cario-
ca, carnes, frango inteiro, leite
longa vida, óleo de soja, gás de
botijão, energia elétrica resi-
dencial, gasolina, etanol, óleo
diesel e gás veicular. A Feco-
mercioSP avalia que a inflação
não concentrada e o fato de es-
ses serem produtos essenciais
para a alimentação tornam ain-
da mais difícil para os consumi-
dores economizarem. 

De acordo com o levanta-
mento, entre março de 2020 e
julho de 2021 – período de pan-
demia –, o avanço médio dos
preços no Brasil, para esta cesta
específica, foi de 30,3%. Em ju-
lho, a cesta de despesas básicas
das famílias influenciou 18% no
orçamento das residências, o
que significa que a cada R$ 20
gastos com despesas básicas
equivale agora a quase R$ 27.

FECOMERCIOSP

Desemprego recua para 14,1% 
e ainda atinge 14,4 milhões
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A taxa de desemprego re-
cuou para 14,1% no Brasil, no
segundo trimestre deste ano, in-
formou o IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

Mesmo com a redução, o país
ainda registra 14,4 milhões de
desempregados. Pelas estatísti-
cas oficiais, um trabalhador é
considerado desocupado quan-
do não está atuando e segue em
busca de novas oportunidades,
com ou sem carteira assinada.

No primeiro trimestre deste
ano, a taxa de desemprego era
de 14,7%. Havia 14,8 milhões de
desocupados.

Os dados são da Pnad Contí-
nua (Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios Contí-
nua). O resultado do segundo
trimestre ficou abaixo do espe-
rado pelo mercado. Analistas
consultados pela agência
Bloomberg projetavam taxa de
14,4% entre abril e junho.

O indicador, contudo, segue
acima do registrado no segundo
trimestre de 2020 (13,3%).

Conforme o IBGE, o recuo na
taxa de desemprego, na compara-
ção com o início de 2021, foi in-
fluenciado pelo aumento no nú-
mero de pessoas ocupadas -aque-
las que estavam trabalhando de
maneira formal ou informal.

O contingente de ocupados
avançou 2,5%, de 85,7 milhões
para 87,8 milhões. Ou seja, teve
acréscimo de 2,1 milhões.

Assim, o nível de ocupação
subiu 1,2 ponto percentual, para
49,6%. Isso indica que, mesmo
com o avanço, menos da meta-
de da população em idade para
trabalhar (14 anos ou mais) está
ocupada no país.

"O crescimento da ocupação
ocorreu em várias formas de tra-
balho. Até então vínhamos obser-
vando aumentos no trabalho por
conta própria e no emprego sem
carteira assinada, mas pouca mo-
vimentação do emprego com
carteira. No segundo trimestre,
porém, houve um movimento
positivo, com crescimento de 618
mil pessoas a mais no contingen-
te de empregados com carteira",
explicou Adriana Beringuy, ana-
lista da pesquisa do IBGE.

Em termos percentuais, o nú-
mero de empregados com car-
teira assinada no setor privado
avançou 2,1%, totalizando 30,2
milhões no segundo trimestre
do ano.

A ocupação também avançou
entre abril e junho com o au-
mento de 3,4% no número de
empregados no setor privado
sem carteira. O contingente foi
estimado em 10 milhões.

Um dos dados que chamam
atenção na pesquisa é o avanço
do trabalho por conta própria.
No segundo trimestre, essa mo-
dalidade alcançou o patamar re-
corde de 24,8 milhões de pes-
soas. Houve alta de 4,2% (mais 1
milhão) na comparação com o
período de janeiro a março.

IBGE

Dívida pública tem
quinta queda seguida
e vai a 83,8% do PIB

BC

LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

A dívida bruta do governo
foi a 83,8% do PIB (Produto In-
terno Bruto) em julho, redu-
ção de 0,1 ponto percentual
em relação ao mês anterior. Os
dados foram divulgados pelo
BC (Banco Central).

Esta é a quinta queda conse-
cutiva do endividamento do
país em relação ao PIB. Na com-
paração anual, houve redução
de 5 pontos percentuais.

De acordo com a autarquia, o
resultado se deu principalmente
por causa do aumento do PIB no
período, que contribuiu em 0,9
ponto percentual.

No total, a dívida bruta so-
mou R$ 6,79 trilhões em julho.
Se for considerado o valor em
reais, a dívida manteve trajetória
de crescimento nos últimos me-
ses. Em junho, o montante so-
mava R$ 6,72 trilhões e R$ 6,69
trilhões em maio.

A comparação é feita em re-
lação à atividade econômica pa-
ra mostrar se a dívida do gover-
no é sustentável.

O endividamento registrou
crescimentos expressivos por
mês desde o início da pandemia
de Covid-19. Depois da chegada
do vírus ao país, o governo teve
de gastar mais em programas
emergenciais, como o auxílio
emergencial e linhas de crédito
para empresas.

Em fevereiro deste ano, a dí-
vida alcançou 89,27% do PIB,
maior percentual da série histó-
rica iniciada em 2006. No mes-
mo mês de 2020, último antes

dos impactos da crise sanitária,
a dívida estava em 75,16%.

A partir de março, contudo, o
endividamento -em relação ao
PIB- começou a cair.

Segundo expectativas do
mercado coletadas pelo BC, os
economistas consultados pro-
jetam que a dívida encerre o
ano em 82,1% do PIB e volte a
crescer nos anos seguintes,
chegando a 85,4% em 2024.

A dívida líquida, que des-
conta os ativos do governo,
também registrou queda de 0,5
ponto percentual em julho e
chegou a 60,3% do PIB. Segun-
do o BC, o crescimento da ati-
vidade econômica contribuiu
em 0,7 ponto e a alta do dólar
de 2,4% no mês puxou 0,4 pon-
to para baixo.

Quando o dólar sobe, há re-
dução no valor da dívida líqui-
da em reais porque são des-
contadas as reservas interna-
cionais, mensuradas em moe-
da americana.

Pela metodologia do BC, o
setor público registrou déficit
primário de R$ 10,3 bilhões em
julho. No acumulado do ano, as
contas públicas tiveram resulta-
do negativo de R$ R$ 15,5 bi-
lhões.

O resultado primário indica
a capacidade do governo de
pagar as contas, excluindo os
encargos da dívida pública. Se
as receitas são maiores que as
despesas, há superávit. Caso
contrário, há deficit.

O resultado nominal, que in-
clui o custo da dívida, foi defici-
tário em R$ 55,4 bilhões no mês.

Orçamento de 2022 é enviado
sem reajuste do Bolsa Família 
BERNARDO CARAM E 
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

Ainda sem solução para a ex-
plosão de gastos com precatórios
em 2022, o governo apresentou
ontem o Orçamento do ano que
vem com gastos comprimidos e
sem atender às demandas do pre-
sidente Jair Bolsonaro para o pe-
ríodo eleitoral. O texto não prevê a
versão turbinada do Bolsa Família
e não reforça verbas para obras.

A proposta traz premissas já
descoladas da realidade, com pa-
râmetros econômicos defasados.
O Ministério da Economia finali-
zou os cálculos com base em indi-
cadores estimados em julho. No
entanto, diante das oscilações do
mercado nas últimas semanas, os
dados tiveram mudanças signifi-
cativas, o que distorce as contas.

Para 2022, o governo estabele-
ceu para a meta fiscal um rombo
de R$ 49,6 bilhões. O valor, menor
do que os R$ 170,5 bilhões previs-
tos em abril, é fruto de uma esti-
mativa de aumento de arrecada-
ção tributária do governo.

Ao contrário do que Guedes vi-
nha dizendo, o governo não será
paralisado pela apresentação do
Orçamento com o valor total de
R$ 89,1 bilhões para o pagamento
de precatórios -dívidas do Execu-
tivo reconhecidas pela Justiça e
sem possibilidade de recurso.

O ministro havia afirmado que
se o Congresso não aprovasse a
medida que parcela débitos judi-

ciais do governo, faltaria dinheiro
para o pagamento de salários no
serviço público.

No entanto, o texto não aponta
para um shutdown -quando ser-
viços públicos são interrompidos
por falta de recursos. Na proposta,
ficaram intocados os gastos obri-
gatórios, que incluem salários de
servidores e pagamento de apo-
sentadorias.

As despesas totais para o ano
foram estimadas em R$ 1,621 tri-
lhão. Desse montante, 94% cor-
respondem às despesas obrigató-
rias, o segundo patamar mais alto
em 15 anos.

O aperto nos gastos se deu nas
chamadas despesas discricioná-
rias, que foram estimadas em R$
98,6 bilhões. Ainda assim, mesmo
com os gastos totais com precató-
rios, o recuo nessa conta foi baixo,
de aproximadamente R$ 500 mi-
lhões na comparação com 2021.

A conta de investimentos pú-
blicos foi reduzida. Segundo o Mi-
nistério da Economia, essa despe-
sa ficará em R$ 23,8 bilhões em
2022. Na proposta para o Orça-
mento de 2021, o patamar havia
sido de R$ 28,7 bilhões.

"Em consequência da redução
da capacidade de ampliação das
despesas discricionárias, é claro
que fica reduzida a nossa margem
para novos investimentos, mas a
proposta buscou preservar o con-
junto de investimentos já em an-
damento", o secretário do Orça-
mento Federal, Ariosto Culau.

Para o programa Bolsa Famí-
lia, foi previsto o valor de R$ 34,7
bilhões, patamar similar ao deste
ano e que não contempla reforço
na ação social. O número é sufi-
ciente para contemplar as mes-
mas 14,7 milhões de famílias be-
neficiadas hoje, sem aumento de
público. Também não prevê que
a fila de espera para entrada no
programa, suspensa desde abril,
seja zerada.

O governo já enviou ao Con-
gresso MP (medida provisória)
que reestrutura o Bolsa Família,
rebatizado de Auxílio Brasil. O
programa traz uma série de novas
estruturas e a previsão era elevar o
valor médio do benefício dos
atuais R$ 190 por família para cer-
ca de R$ 300. O novo patamar
também não está previsto no Or-
çamento.

SALÁRIO MÍNIMO 
O governo prevê que o salário

mínimo subirá para R$ 1.169 a
partir de janeiro de 2022. Hoje, o
piso salarial é de R$ 1.100 por
mês.

O valor, porém, tende a ser ele-
vado nos próximos meses, pois,
para calcular o aumento, a equipe
econômica usou uma estimativa
de inflação defasada.

A conta do reajuste considera
que a inflação (medida pelo IN-
PC) será de 6,2% até dezembro.
No entanto, as projeções do mer-
cado já apontam para uma infla-
ção acima de 7%.

CONGRESSO
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País/São Paulo

SP começa contagem
regressiva para entrega
do Museu do Ipiranga

ARTE E CULTURA

FLÁVIA
ALBUQUERQUE/ABRASIL 

O governo de São Paulo co-
meçou ontem a contagem re-
gressiva para a entrega do Novo
Museu do Ipiranga, na capital
paulista. A reforma, que come-
çou em 2019, está com 70% das
obras concluídas e entra agora
na etapa de restauro e recupe-
ração do Jardim Francês.  

O projeto prevê a restaura-
ção de toda a área construída e
botânica do Jardim Francês,
além da construção de um res-
taurante com 270m², espaço
para food bikes, modernização
da iluminação, requalificação
das vias de acesso e o resgate de
duas fontes do projeto original,
demolidas em 1972.

A previsão é concluir a re-
forma em um ano. A reabertu-
ra do museu está marcada pa-
ra 7 de setembro de 2022 com
as festividades de comemora-
ção dos 200 anos de indepen-
dência do Brasil.

"Ano que vem teremos uma
grande festividade. A proposta
do governo de São Paulo é um
mês de festividades e ativida-
des. Na parte externa, a partir de
7 de agosto, e na parte interna, a
partir de 7 de setembro. Uma
celebração de verdade, autênti-
ca, dos 200 anos da nossa inde-
pendência", disse o governador
João Doria.

O investimento total nas
obras é de R$ 210 milhões, dos
quais R$ 170 milhões foram
captados junto à iniciativa pri-
vada - com e sem Lei Rouanet.
O valor investido pelo governo
de São Paulo é de R$ 19 mi-

lhões, por meio de convênio
entre a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa e a Funda-
ção de Apoio à Universidade
de São Paulo (USP), responsá-
vel pela gestão do projeto,
além de um aporte de R$ 11
milhões da USP.

De acordo com o secretário
de Cultura e Economia Criativa,
Sérgio Sá Leitão, há um conjun-
to de intervenções sendo feitas
ao mesmo tempo.

“O restauro e ampliação do
Edifício Monumento, a reforma
do Jardim Francês, a recupera-
ção do entorno, do Monumento
da Independência, da Cripta
Imperial e da Casa do Grito a
cargo da prefeitura, a despolui-
ção do Córrego do Ipiranga e a
criação de uma nova área de la-
zer a cargo da Sabesp e a im-
plantação de um novo modelo
de gestão e sustentabilidade do
museu", afirmou.

Leitão ressaltou ainda que a
obra está dentro do cronogra-
ma e que no mês de novembro
será iniciada a implantação da
museologia, com a instalação
das exposições, equipamentos
e finalização da parte interna.

“A expectativa é que até 31
de agosto de 2022 o museu este-
ja pronto para ser reaberto em 7
de setembro de 2022. Por isso,
contagem regressiva a partir
deste 7 de setembro. Vamos ins-
talar um relógio na entrada do
Jardim Francês, que também
estará disponível online, além
de jogos envolvendo o acervo
do museu e campanha publici-
tária engajando a população
com a contagem regressiva”,
detalhou.

QUEBRARAM O PAÍS

MPF aciona União por danos
causados por Moro e Lava Jato
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O
Ministério Público
Federal (MPF) em
Mossoró, no Rio

Grande do Norte, ajuizou uma
ação civil pública contra a União
por danos morais coletivos cau-
sados aos brasileiros pela Ope-
ração Lava Jato e pelo ex-juiz e
ex-ministro Sergio Moro.

A ação afirma que o então ma-
gistrado atuou de modo parcial e
inquisitivo, influenciando inde-
vidamente as eleições de 2018 e o
processo de impeachment de
Dilma Rousseff (PT). Diz, ainda,
que Moro contribuiu para a ero-
são democrática brasileira,
abrindo caminho para um "po-
pulismo com traços fascistas".

"Ocorre que o regime demo-
crático está sob ataque autoritá-
rio em diversos Estados no
mundo, não estando o Brasil
imune aos movimentos extre-
mistas, muito pelo contrário. No
caso brasileiro, a emergência de
movimento populista, com al-
guns traços fascistas, também

foi decorrência da atuação do
então juiz federal Sergio Moro",
afirma a ação.

A peça ainda diz que Moro
usou atos processuais para in-
fluenciar as eleições de 2018,
criando fatos políticos a partir do
levantamento de sigilo da dela-
ção de Antônio Palocci dias an-
tes do primeiro turno do pleito.

"É fato público e notório que
o então juiz federal aceitou a in-
dicação para o cargo de ministro
da Justiça ainda no ano de 2018,
fato que, analisado em conjunto
com os demais, tem a aptidão de
explicar a motivação por trás
das mencionadas decisões,
comprovando a reiterada e sis-
temática quebra da imparciali-
dade judicial", seguem os pro-
curadores.

 Os procuradores da Repúbli-
ca Emanuel Ferreira e Camões
Boaventura, que assinam a ação
civil pública, pedem que a Justi-
ça Federal no Rio Grande do
Norte determine que a União
promova "adequada educação
cívica para a democracia" por

meio da Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam) e da Esco-
la Nacional do Ministério Públi-
co (Esmpu).

Essa formação, segundo os
procuradores, poderia ser ofere-
cida com cursos, palestras e
eventos que abordem temas co-
mo "democracia militante" e
"novas formas de autoritarismo
que erodem a democracia e a
constituição brasileira".

"A falta de atenção com a de-
mocracia militante nos concur-
sos públicos e na formação dos
magistrados e dos membros do
Ministério Público favorece ao
desenvolvimento de posturas
judiciais e ministeriais desen-
volvidas completamente à mar-
gem da Constituição e com bus-
ca por concentração de poder tí-
pica de regimes de exceção",
justificam.

Os signatários da ação desta-
cam que não utilizam nenhuma
prova decorrente da Operação
Spoofing da Polícia Federal, que
consideram ser fruto de crime e,

portanto, um material ilícito pa-
ra fins de responsabilização.

A investigação apura suspei-
tas de ataques de hackers a tele-
fones de procuradores e de Ser-
gio Moro. Os diálogos obtidos
indicam uma troca de informa-
ções sobre ações da Lava Jato e
sugerem que Moro pode ter in-
terferido na atuação da Procura-
doria. Na época das conversas,
Moro era juiz da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba, responsável pe-
los processos ligados à operação.

A ação dos procuradores
ocorre na esteira de uma série de
derrotas da Operação Lava Jato.
Em maio deste ano, o STF (Su-
premo Tribunal Federal) confir-
mou decisão da Segunda Turma
da corte de declarar a parcialida-
de de Moro na condução do pro-
cesso do tríplex de Guarujá (SP),
que levou o ex-presidente Lula à
prisão por 580 dias.

Em abril desde ano, o Supre-
mo já havia formado maioria
para anular as condenações de
Lula e devolver-lhe os direitos
políticos.

Bolsonaro propõe fundão eleitoral 
de R$ 2,1 bi para campanhas de 2022 
THIAGO RESENDE E 
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
propôs que o fundo eleitoral re-
ceba R$ 2,1 bilhões em 2022,
após ter vetado projeto aprova-
do no Congresso que permitiria
em torno de R$ 5,7 bilhões para
o financiamento das campa-
nhas.

Aliados do presidente, po-
rém, negociam um valor inter-

mediário, entre R$ 4 bilhões e R$
4,5 bilhões -patamar bem acima
do que foi usado no pleito de
2018 e 2020, ambos na faixa de
R$ 2 bilhões.

A área econômica do governo
defende o patamar de R$ 2,1 bi-
lhões, como previsto no projeto
de Orçamento de 2022 apresen-
tado ontem pelo Ministério da
Economia.

No entanto, essa é apenas
mais uma fase das tratativas so-

bre o tamanho do fundo de fi-
nanciamento das campanhas. O
Congresso tem o poder de rema-
nejar o dinheiro na proposta de
Orçamento e, com isso, destinar
mais recursos para o caixa dos
partidos no ano eleitoral.

O uso de dinheiro público
para financiar campanhas elei-
torais opõe grupos de susten-
tação de Bolsonaro. Para a ba-
se ideológica, ele precisa sina-
lizar contra o fundo. Ao cen-

trão, coalizão de partidos que
passou a integrar a base do go-
verno após a liberação de car-
gos e emendas, o presidente
precisa garantir recursos para
a eleição.

O valor de R$ 2,1 bilhões pro-
posto no Orçamento de 2022
apenas corrige o tamanho do
fundo de anos anteriores pela
inflação, como queria a equipe
do ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia).

GASTANÇA

SP tem a 1a morte
pela variante Delta 

COVID-19

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

A Vigilância Epidemiológica
de Piracicaba (160 km de SP)
confirmou a morte de uma ido-
sa de 74 anos que, segundo a Se-
cretaria Municipal da Saúde, foi
infectada pela variante Delta do
novo coronavírus. A morte é a
primeira no estado de São Paulo
provocada pela cepa.

Segundo a gestão Luciano Al-
meida (DEM), a idosa tinha co-
morbidade e foi vacinada com
duas doses do imunizante Coro-
navac.

Em nota, a Secretaria Esta-
dual da Saúde afirmou que óbi-
to foi reportado pela prefeitura
do interior ontem, segundo aná-
lise feita pela Esalq (Escola Su-
perior de Agricultura "Luiz de
Queiroz), da USP (Universidade
de São Paulo). "O Centro de Vi-
gilância Epidemiológica está in-
vestigando os detalhes", afir-

mou a gestão João Doria
(PSDB).

 "Além dela, outros cinco ca-
sos da variante foram confirma-
dos pela vigilância na última se-
gunda-feira, sendo dois homens
e três mulheres, das idades de
10, 16, 41, 51 e 52 anos. Todos se-
guem sendo monitorados", afir-
ma a prefeitura da cidade do in-
terior, em nota.

do início do mês passado, a
cepa já representa quase 90%
das amostras do vírus sequen-
ciadas no mundo.

Por causa da variante, a capi-
tal paulista instalou barreiras sa-
nitárias nos terminais rodoviá-
rios da cidade e no aeroporto de
Congonhas (zona sul) para mo-
nitorar passageiros que chegam
à cidade. Leitos foram reserva-
dos no Hospital Geral de Guaia-
nases (zona leste), exclusiva-
mente para tratar pacientes com
a nova cepa.

Problemas com tablets
entregues pela Prefeitura

ESTUDANTES

Dois meses após a Prefeitura
de São Paulo atingir a marca de
200 mil tablets entregues aos
alunos da rede municipal de
ensino, pais, responsáveis e es-
tudantes relatam dificuldades
no uso dos equipamentos. A de-
mora para conseguir a manu-
tenção dos tablets faz com que
alunos não consigam acompa-
nhar o ensino remoto adequa-
damente.

A compra dos tablets foi
anunciada em agosto do ano
passado, com previsão de en-
trega em diferentes fases. Hou-
ve atraso na distribuição, que
começaria em fevereiro, depois
passou para março, porém só
começou em maio.

Em junho, o prefeito Ricar-

do Nunes (MDB) afirmou que
a entrega seria finalizada em
agosto, totalizando 465,5 mil
destinados aos alunos do ensi-
no fundamental e outros 40
mil para alunos da educação
infantil. 

Segundo o Sinpeem (Sindi-
cato dos Profissionais em Edu-
cação no Ensino Municipal de
São Paulo), há um grande nú-
mero de reclamações por parte
de responsáveis e professores
em relação aos tablets. 

De acordo com Michele Ro-
sa, professora da educação in-
fantil e uma das diretoras do
sindicato, a maior parte das
queixas é sobre problemas com
a internet ou com a configura-
ção dos equipamentos.

Freixo teme violência e diz ser
contra oposição nas ruas em 7/9 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O deputado federal Marcelo
Freixo (PSB-RJ) disse ser contra a
realização de manifestações pela
oposição ao governo de Jair Bol-
sonaro no feriado de 7 de Setem-
bro, mesma data em que apoia-
dores do presidente vão às ruas.

Freixo defende o agenda-
mento de outra data para não
"dar palco" a Jair Bolsonaro, sob

o argumento de que as manifes-
tações organizadas pelos apoia-
dores do presidente poderão re-
sultar em atos de violência.

"Ele (Bolsonaro) quer violên-
cia, para dizer que é dos dois la-
dos, para distribuir uma irres-
ponsabilidade, porque quem es-
tá convocando para ato violento
é ele. Acho que não precisamos
dar esse palco para ele", disse o
deputado à coluna Painel, da

Folha de S.Paulo.
O ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, ausente nas mani-
festações anteriores, se reuniu
com movimentos sociais da
campanha Fora Bolsonaro on-
tem. Uma das pautas da conver-
sa foi possibilidade de participar
dos atos do próximo dia 7.

O parlamentar do PSB diz ter
conversado com a presidente do
PT, Gleisi Hoffmann, com inte-

grantes de outros partidos de es-
querda e integrantes de movi-
mentos sociais.

Mesmo contra os atos na data
escolhida pelos bolsonaristas,
Freixo diz respeitar quem defen-
de a ida às ruas.

"Devemos, sim, estar nas ruas,
mas não precisamos estar no mes-
mo momento. Acho um gesto de
maturidade. Mas respeito quem
considera que é preciso ir", afirma.

MANIFESTAÇÕES

INVERNO: Muitas nuvens o dia todo, 
com aberturas de sol.Manhã Tarde Noite
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Lira articula PEC para beneficiar aliados
ao aumentar idade de indicação ao STF
DANIELLE BRANT E 
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS

Presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL)
(foto) encabeça a articulação
em torno de uma PEC (proposta
de emenda à Constituição) que
muda de 65 para 70 anos a ida-
de máxima para indicação de
ministro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal).

Segundo minuta da proposta
a que o jornal Folha de S.Paulo
teve acesso, a mudança na idade
máxima também seria aplicada
a ministros do TCU (Tribunal de
Contas da União), do STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça), do TST
(Tribunal Superior do Trabalho)
e juízes dos TRFs (Tribunais Re-
gionais Federais) e TRTs (Tribu-

nais Regionais do Trabalho).
Oficialmente, a justificativa é

que se trata de um ajuste cujo
objetivo é compensar o aumen-
to da aposentadoria compulsó-
ria dos ministros do STF, tribu-
nais superiores e do TCU de 70
para 75 anos. A mudança está
em emenda constitucional pro-

mulgada em 2015.
Dirigentes partidários ouvi-

dos pela reportagem sob reserva
dizem que, desde que a mudan-
ça na idade de desligamento
compulsório foi aprovada, circu-
la a defesa de tese para aumentar
também a faixa etária de indica-
ção. Agora, porém, o movimento

ocorre com um pano de fundo,
segundo avaliam políticos.

Nos bastidores, a iniciativa
do deputado Cacá Leão (PP-BA)
é lida como uma forma de viabi-
lizar a indicação ao STF de no-
mes que já completaram ou es-
tão prestes a fazer 65 anos.

Embora próximo do governo,
o presidente da Câmara sempre
trabalhou contra a indicação do
ex-advogado-geral da União
André Mendonça para o STF e
torcia por Humberto Martins,
presidente do STJ, que completa
65 anos em outubro deste ano.

Se promulgada e se Bolsona-
ro for reeleito, também poderia
beneficiar o ex-presidente do
STJ João Otávio de Noronha,
que fez 65 anos na segunda-feira
passada.

DERRUBANDO BARREIRAS

ABRASIL
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Pela segunda semana conse-
cutiva, a variante delta do novo
coronavírus foi responsável por
100% das novas infecções em to-
das as regiões de Portugal.

As informações fazem parte
do mais recente relatório de di-
versidade genética do SARS-
CoV-2 publicado ontem pelo
Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge, que analisou ca-
sos positivos identificados entre
16 e 22 de agosto.

O monitoramento periódico
das cepas do coronavírus feito
pelas autoridades portuguesas
vem mostrando como essa va-
riante, identificada primeiro na
Índia, passou a ser dominante no
país. Portugal identificou os pri-
meiros casos desta cepa em abril.

A disseminação da delta co-
meçou na região da grande Lis-
boa, mas rapidamente se espa-
lhou por todo o país, sendo tam-
bém dominante nas regiões autô-
nomas dos Açores e da Madeira.

Duas outras variantes que
chegaram a ser motivo de alerta
para as autoridades lusas, a beta
(identificada primeiro na África
do Sul), e a gama (associada a
Manaus, no Brasil) não foram
identificadas em nenhuma da
amostras analisadas nas últimas
duas semanas.

A emergência da variante
delta provocou um aumento de
casos em Portugal e chegou a le-
var a um retrocesso no processo
de reabertura do país, com a
reimplementação de algumas
medidas restritivas.

A alta cobertura vacinal no
país, no entanto, garantiu que o
número de óbitos e internações
não acompanhasse a alta das in-
fecções.

Com mais de 73% da popula-
ção completamente imunizada,
o país já retomou -e até adian-
tou o cronograma- do fim das
restrições ligadas à pandemia.

CORONAVÍRUS

Rio adia para
15 de setembro
exigência 
de vacinação
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

A prefeitura do Rio de Ja-
neiro decidiu adiar deste dia
1° para dia 15 de setembro o
início da exigência de com-
provação vacinal contra Co-
vid-19 para acessar estabele-
cimentos como cinemas, clu-
bes, academias e pontos tu-
rísticos. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, o moti-
vo da decisão foi a instabili-
dade no aplicativo Conecte-
SUS, no qual os cidadãos po-
dem gerar o comprovante de
vacinação de forma digital.  

"Nesse período, entre os
dias 1º e 14 de setembro, será
realizada uma série de ações
educativas com o setor regu-
lado e essa cobrança pode ser
iniciada por cada setor que já
se sinta preparado e queira
estimular a vacinação", disse
o comunicado da prefeitura.

No último dia 27, a prefei-
tura do Rio de Janeiro publi-
cou decretos que previam a
exigência de certificado de
vacinação contra covid-19 a
partir de 1° de setembro.
Além do acesso a locais de la-
zer, a prefeitura também defi-
niu que seria necessário com-
provar a vacinação contra
Covid-19 para receber recur-
sos do Cartão Família Carioca
e realizar cirurgias eletivas
nas redes pública e privada.
Procurada pela Agência Bra-
sil, a Secretaria Municipal de
Saúde esclareceu que o adia-
mento da exigência também
vale para esses dois casos.

COVID-19

Agentes
apreendem
drogas e
celulares

A Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária
(Seap) realizou, na manhã de
ontem, uma revista geral no
Presídio Alfredo Tranjan, no
Complexo de Gericinó, na Zo-
na Oeste da capital fluminen-
se. A ação, que contou com a
participação de 50 servidores,
culminou na apreensão de oi-
to celulares, dois roteadores,
257 invólucros de uma subs-
tância aparentando ser haxixe
e 42 trouxinhas contendo erva
seca picada, aparentando ser
maconha.

Em outra ação, realizada na
segunda-feira, no Presídio
João Carlos da Silva, em Japeri,
na Baixada Fluminense, foram
apreendidos nove celulares,
cerca de 800 gramas de uma
substância aparentando ser
haxixe, cerca de 1,1 kg de pó
branco, supostamente cocaí-
na, e 2,8kg de erva seca picada,
aparentando ser maconha.

Em ambos os casos, os ma-
teriais apreendidos foram en-
caminhados às delegacias lo-
cais para a confecção do regis-
tro de ocorrência.

A Seap ressalta que esta é
uma das medidas da nova ges-
tão para coibir o acesso de ma-
teriais ilícitos nas unidades
prisionais do Rio de Janeiro. A
ação, que será recorrente em
todo o sistema prisional.

PRESÍDIO

Biden usa conflito com 
a China para encobrir
fiasco no Afeganistão
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O
presidente dos EUA,
Joe Biden, fez um dis-
curso ontem para

marcar o fim da Guerra do Afe-
ganistão, no qual tratou a retira-
da do país como um "sucesso
histórico", pois mais de 120 mil
pessoas foram retiradas de lá em
poucas semanas.

A saída, no entanto, foi mar-
cada por cenas de caos, como a
de afegãos caindo após se agar-
rarem a um cargueiro C-17 em
decolagem em movimento e a
de moradores que não consegui-
ram escapar entregando bebês a
soldados, além de um ataque
terrorista que matou cerca de
200 pessoas perto do aeroporto.

Biden disse considerar a ope-
ração um sucesso, pois mais de
120 mil pessoas, a maioria es-
trangeiros, foram retirados do
país em algumas semanas, e que
90% dos americanos que que-
riam sair foram salvos. Ainda
restam entre 100 e 200 cidadãos
dos EUA a serem resgatadas, e a
saída delas será negociada de
modo diplomático.

O Talibã, grupo que tomou o
controle do Afeganistão, prome-
teu que estrangeiros e afegãos
que querem deixar o país pode-

rão fazê-lo, mas não está claro se
a palavra será seguida, nem o
que o governo americano fará
em caso de descumprimento.

Com tom bem mais confiante
do que na semana passada,
quando pareceu triste e um tanto
confuso, Biden repetiu frases que
tem dito nas últimas semanas:
não havia outra saída a cumprir o
acordo de saída e retirar as tropas
da Afeganistão ajudará os EUA a
pensar em desafios futuros, como
a competição com a China. "A
principal missão de um presiden-
te não é proteger a América das
ameaças de 2001, mas das amea-
ças de agora e do futuro", disse.

"Quando tomei posse, em ja-
neiro, o Talibã controlava cerca
de 50% do território afegão. Eu
tinha duas escolhas: cumprir o
combinado pela administração
anterior ou enviar mais milhares
de soldados americanos e am-
pliar a guerra. E qual seria nosso
interesse nacional nisso? Era
hora de terminar essa guerra, e
eu assumo a responsabilidade
pela decisão", disse.

O presidente afirmou que o
terrorismo se espalhou por vá-
rios pontos do mundo, como
uma metástase, e que a melhor
forma de combatê-lo é com
ações pontuais, em vez de ocu-

pações de longo prazo para ten-
tar reconstruir países ou estabe-
lecer governos, como se tentou
no Afeganistão.

Biden falou algumas horas
após o último avião americano
deixar o Afeganistão, na noite de
segunda-feira passada, o que
marcou o fim da guerra do Afega-
nistão, o conflito mais longo da
história dos EUA. Ao longo de
duas décadas, segundo estudo da
Universidade Brown (EUA), mor-
reram cerca de 160 mil pessoas
(das quais 2.298 soldados ameri-
canos, 3.814 mercenários, 1.145
aliados; o restante, afegãos). O
custo ficou em US$ 2,26 trilhões,
número que o Pentágono estima
na casa de US$ 1 trilhão.

O democrata enfrenta críticas
pela forma caótica como a retira-
da foi feita e pelo fato de que,
após duas décadas de guerra, o
Talibã conseguiu voltar ao po-
der. O grupo havia sido deposto
do governo afegão pouco depois
da invasão, em 2001, mas não foi
eliminado por completo e conse-
guiu retomar o controle do país.

No ano passado, o presidente
Donald Trump assinou um
acordo de paz com os talibãs,
acreditando que o grupo pode-
ria integrar um futuro governo
de coalizão. 

DERROTA HISTÓRICA

INVERNO: Períodos de céu nublado com chuva. 
À noite o tempo fica firme.
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18º27º 60%

A Comissão Europeia informou ontem que 70% da popula-
ção adulta da União Europeia (UE) estão totalmente vacina-
dos contra a Covid-19, cumprindo a meta que foi estabelecida
no começo do ano.  

O anúncio marca a estratégia de vacinação da UE após um iní-
cio lento, mas também aponta diferenças grandes entre países do
bloco - alguns ultrapassam a meta de 70%, enquanto outros da re-
gião do leste, a mais pobre, estão muito atrás.

"Setenta por cento dos adultos da UE estão totalmente vacina-
dos. Quero agradecer a muitas pessoas que tornaram essa grande
conquista possível", tuitou a presidente da Comissão Europeia, Ur-
sula von der Leyen.

Em janeiro, a comissão disse que "até o verão de 2021, Estados-
membros deveriam ter vacinado um mínimo de 70% da população
adulta".

Entendeu-se que cada um dos 27 países integrantes da UE deve-
ria atingir a meta até setembro. Temendo não consegui-lo, muitos
criticaram a comissão em reuniões internas, mostraram documen-
tos vistos pela Reuters.

Agora, o bloco como um todo já vacinou 70% de sua população
adulta, o que significa que pelo menos 255 milhões de pessoas já re-
ceberam ou as duas doses das vacinas da Pfizer/BionTech, Astra-
Zeneca ou Moderna ou uma da Janssen, da Johnson & Johnson, de
dose única.

Mas a situação varia muito entre od países. Malta já vacinou
mais de 90% de sua população adulta, Portugal e Irlanda supera-
ram a marca de 80% vacinados e a França superou a de 70%, de
acordo com dados do Centro Europeu de Controle e Prevenção de
Doenças (ECDC).

No leste europeu, por outro lado, a Bulgária vacinou completa-
mente um quinto da população, a Romênia cerca de 30% e Croá-
cia, Letônia, Eslovênia e Eslováquia estão com cerca de metade da 

UE diz ter atingido meta de vacinar
70% dos adultos contra Covid-19

Variante Delta responde por
100% dos casos em Portugal
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