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cyan magenta  amarelo  preto

São Paulo
cria 1º Distrito
Turístico 
do Estado 

OLÍMPIA

O Governador João Doria as-
sinou ontem o decreto que insti-
tuiu a criação do Distrito Turísti-
co de Olímpia, o primeiro de São
Paulo e um marco para o desen-
volvimento turístico da região.
O evento aconteceu na cidade,
após a inauguração do em-
preendimento imobiliário Solar
das Águas. “A criação do Distrito
Turístico traz um resultado prá-
tico, um salto nas oportunida-
des sob o ponto de vista de fi-
nanciamentos nas esferas esta-
dual, federal e internacional.
Não é apenas uma nova nomen-
clatura, facilita a vida dos em-
preendedores privados e dos
gestores públicos, mudando a
história turística da cidade e da
região”, afirmou Doria.  PÁGINA 3

UE quer tropa
para ‘intervir
ao redor 
do mundo’

FORÇA MILITAR

Autoridades de alto escalão
da União Europeia (UE) pedi-
ram aos governos do bloco on-
tem para montar uma força mi-
litar de ativação rápida a fim de
intervir ao redor do mundo,
afirmando que a crise no Afega-
nistão será o catalisador para
encerrar anos de inércia.  O
principal diplomata do bloco e
seu chefe militar disseram que a
UE precisa reagir a conflitos
além de suas fronteiras, e que a
criação de uma "força de entra-
da inicial" de 5 mil soldados é o
caminho a seguir, diminuindo a
dependência dos Estados Uni-
dos. "A situação no Afeganistão,
no Oriente Médio e no Sahel
mostra que agora é a hora de
agir, começando com a criação
de uma força europeia de rea-
ção rápida, capaz de mostrar o
desejo do bloco de agir como
uma parceira estratégica glo-
bal", disse o general Claudio
Graziano, presidente do Comitê
Militar da UE. PÁGINA 4

PRODUÇÃO

Indústria cai
1,3% em julho e
fica abaixo do
pré-pandemia

Pressionada pela escassez de insumos e pelo aumento de cus-
tos nas fábricas, a produção industrial brasileira teve queda de
1,3% em julho, em relação ao mês imediatamente anterior, infor-
mou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) on-
tem. Com o resultado, o indicador voltou a ficar abaixo do pata-
mar pré-pandemia. Está em nível 2,1% inferior ao de fevereiro de
2020. Na comparação com julho do ano passado, a produção cres-
ceu 1,2%. Os números ficaram abaixo das estimativas do mercado.
Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam recuo
de 0,8% frente a junho. Em relação a julho de 2020, a previsão era
de crescimento de 1,9%. PÁGINA 2

O presidente Jair Bolsonaro (foto) vetou parcialmente o projeto aprovado no Congresso que trata
dos crimes contra o Estado democrático de Direito que revoga a Lei de Segurança Nacional (LSN) -um
resquício da ditadura militar (1964-1985). A decisão inclui veto a cinco trechos. Ao menos dois deles
podem beneficiar parcela de apoiadores do chefe do Executivo -comunicação enganosa em massa e o
aumento de pena quando os crimes contra o Estado de Direito forem cometidos por militares ou outros
agentes públicos. Os vetos ocorrem a menos de uma semana das manifestações de 7 de Setembro, mar-
cadas em apoio ao presidente e que têm gerado apreensão em críticos devido aos motes golpistas que
devem pautar o ato. PÁGINA 3

ABRASIL

Bolsonaro revoga LSN, mas ‘livra
a cara’ de sua turma do fake News

CRIME PERDOADO

ABRASIL

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(3/9) 0,30%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,66% (ago.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,02 até o dia 30/set
OURO
BM&F/grama R$ 298,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1542 Venda: 6,1548

EURO turismo 
Compra: 6,2175 Venda: 6,3974
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1729 Venda: 5,1735
DÓLAR comercial
Compra: 5,1957 Venda: 5,3757
DÓLAR turismo
Compra: 5,1905 Venda: 5,3705

ASSAI ON NM 17.54 +2.99 +0.51

ENGIE BRASILON NM 39.08 +1.03 +0.40

PETRORIO ON NM 18.77 +0.75 +0.14

BANCO INTER UNT N2 66.33 −0.27 −0.18

BRADESPAR PN N1 62.37 −0.62 −0.39

LOJAS AMERICPN N1 5.78 −5.86 −0.36

CIELO ON NM 2.60 −6.47 −0.18

VIA ON NM 9.64 −6.13 −0.63

SANTANDER BRUNT 39.48 −5.23 −2.18

ELETROBRAS ON N1 36.75 −4.99 −1.93

VALE ON NM 98.54 −0.31 −0.31

PETROBRAS PN N2 26.60 −1.63 −0.44

ITAUUNIBANCOPN ED N1 29.94 −3.61 −1.12

BRADESCO PN EJ N1 22.28 −3.59 −0.83

B3 ON NM 14.07 −2.49 −0.36

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.360,86 +0,14

NASDAQ Composite 15.312,268 +0,02

Euro STOXX 50 4.234,27 +0,19

CAC 40 6.763,08 +0,06

FTSE 100 7.163,9 +0,20

DAX 15.840,59 +0,10

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -2,28% / 116.677,08 / -2718,52 / Volume: 30.279.806.855 / Quantidade: 4.411.175

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

Vacinar-se é
cuidar do outro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) atualizou a sua políti-
ca de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terro-
rismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição
em massa (PLD/FTP).  A Resolução nº 50/2021 foi publicada on-
tem no Diário Oficial da União e faz parte da revisão e atualização
que a entidade está promovendo em suas normas. Nessa semana,
são oito novas resoluções publicadas. Entre as ações preventivas

definidas pela resolução estão a identificação e o cadastro de
clientes no âmbito do mercado de valores mobiliários, assim como
as diligências contínuas visando à coleta de informações suple-
mentares e, em especial, à identificação de seus beneficiários fi-
nais. O monitoramento, a análise e comunicação das operações,
bem como o registro e manutenção de arquivos também são disci-
plinados pela norma. PÁGINA 2

Câmara reduz taxação de dividendos para 15% 
IMPOSTO DE RENDA

Promotoria
aperta cerco a
adesão de PMs
a atos de 7/9

BOLSONARISMO

Promotores e até um juiz mili-
tar se movimentaram nas últi-
mas semanas para coibir a parti-
cipação de policiais militares
nos atos bolsonaristas de 7 de
Setembro. As ações ocorrem em
São Paulo, no Distrito Federal,
em Pernambuco, no Ceará, no
Pará, em Mato Grosso e em San-
ta Catarina e utilizam instru-
mentos jurídicos variados de
monitoramento, fiscalização e
controle das forças policiais dos
estados. Elas variam da instaura-
ção da chamada notícia de fato,
que pede apuração da participa-
ção de PMs em atos antidemo-
cráticos, caso do Ministério Pú-
blico de Santa Catarina, até uma
orientação emitida pelo próprio
juiz militar de Mato Grosso, que
alerta o comandante-geral da
PM para "consequências graves
e imediatas" nos casos de "que-
bras de hierarquia e comporta-
mento subversivo". PÁGINA 3
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Economia

Bovespa cai 2,28% em
reação do mercado a
texto da reforma do IR

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou on-
tem com queda de 2,28%, a
116.677 pontos, em um dia em
que o mercado, já estressado
com as perspectivas de baixo
crescimento econômico, res-
pondeu negativamente ao re-
sultado da votação da reforma
do Imposto de Renda na Câ-
mara. O dólar fechou estável, a
R$ 5,182.

No pregão de ontem, o
mercado doméstico operou
novamente descolado do bom
desempenho do exterior.

Os índices americanos Dow
Jones, S&P 500 e Nasdaq en-
cerraram o dia com altas de
0,37%, 0,28% e 0,14%, respecti-
vamente.

O petróleo Brent, referência
mundial, subiu 1,73%, a 72,83
dólares (R$ 376,78).

Sexta-feira, 3 de setembro de 2021

PRODUÇÃO

Indústria cai 1,3% em julho e
fica abaixo do pré-pandemia
LEONARDO
VIECELI/FOLHAPRESS

P
ressionada pela escassez
de insumos e  pelo au-
mento de custos nas fá-

bricas, a produção industrial
brasileira teve queda de 1,3%
em julho, em relação ao mês
imediatamente anterior, infor-
mou o IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística)
ontem.

Com o resultado, o indica-
dor voltou a ficar abaixo do pa-
tamar pré-pandemia. Está em
nível 2,1% inferior ao de feve-
reiro de 2020. Na comparação
com julho do ano passado, a
produção cresceu 1,2%.

Os números ficaram abaixo
das estimativas do mercado.
Analistas  consultados pela
agência Bloomberg projeta-
vam recuo de 0,8% frente a ju-
nho.  Em relação a julho de
2020, a previsão era de cresci-
mento de 1,9%.

Segundo o IBGE, a produ-
ção industrial acumulou alta
de 11% nos primeiros sete me-
ses do ano, influenciada pela
base de comparação fragiliza-
da. Em 12 meses, houve avan-
ço de 7%.

A queda em julho foi a quin-
ta em 2021 e a segunda conse-
cutiva. Para o sétimo mês do
ano,  a  retração de 1,3% é a
maior desde 2015, quando a
baixa atingiu 1,9%. À época, a
economia nacional amargava
período de recessão.

"No início do ano (2021),
houve fechamento e restrições
sanitárias maiores em deter-
minadas localidades, que afe-
taram o processo de produção.
Com o avanço da vacinação e a
flexibilização das restrições, a
produção industr ial  agora
sente os efeitos do encareci-
mento do custo e do desarran-
jo de toda cadeia produtiva",
explicou André Macedo, ge-
rente  da pesquisa  do IBGE,
lembrando que, em janeiro de
2021, o indicador chegou a es-
tar  3 ,5% acima do patamar
pré-pandemia.

Após ser prejudicada pela
chegada da Covid-19, no pri-
meiro trimestre de 2020, o se-
tor ensaiou reação ao longo do
ano passado,  no embalo da
reabertura de atividades e dos
programas de estímulo à eco-
nomia. Esse movimento, con-
tudo, perdeu fôlego na primei-
ra metade de 2021.

A dificuldade de obtenção
de matérias-primas afeta seg-
mentos como o automotivo,
que prevê melhora consistente
no quadro só em 2022. A falta
de componentes é associada
por analistas ao desarranjo nas
cadeias produtivas.

Para complicar a situação, a
escassez de insumos tem sido
acompanhada pela disparada
de preços. De janeiro a julho, a
inflação na indústria, medida
pelo IPP (Índice de Preços ao
Produtor), teve alta de 21,39%.
A variação em sete meses já é
maior do que a verificada em
todo o ano de 2020 (19,38%),
mostram dados divulgados pe-
lo IBGE no último dia 27.

O IPP mede a variação dos
preços na "porta de entrada das
fábricas", sem o efeito de im-
postos e fretes. Ou seja, capta os
valores de mercadorias usadas
nos processos de fabricação.

De acordo com o IBGE,  a
produção industrial em julho
equivale ao nível de janeiro de
2009. O recuo de 1,3% frente a
junho teve perfil disseminado,
alcançando 19 dos 26 ramos
pesquisados.

As principais  influências
negativas vieram de bebidas (-
10,2%) e produtos alimentícios
(-1,8%), diz o instituto. Outras
contribuições negativas im-
portantes foram de veículos
automotores, reboques e car-
rocerias (-2,8%), de máquinas
e equipamentos (-4,0%),  de
outros equipamentos de trans-
porte (-15,6%) e de indústrias
extrativas (-1,2%).

Macedo destacou que a seca
prolongada também abala seg-
mentos da indústria.  Nesse
sentido, ele lembrou que o cli-
ma adverso gerou perdas na

produção de alimentos como o
açúcar -a estiagem, combina-
da com geadas, impactou la-
vouras de cana no Sudeste.

A escalada da inflação e as
restrições de renda dos consu-
midores representam dificul-
dades adicionais para a recu-
peração das fábricas,  frisou
Macedo.

"Os efeitos  da pandemia
também são observados na de-
manda doméstica.  Temos
grande contingente de traba-
lhadores desocupados, mais
de 14 milhões, massa salarial
que não avança e precarização
do emprego com níveis sala-
riais menores. Todos esses fa-
tores estão no escopo da análi-
se", pontuou.

No caso da inflação, a esca-
lada de preços tem sido puxa-
da nos últimos meses pela cri-
se hídrica. Além de pressionar
valores de alimentos, a seca
prolongada aumenta os custos
de geração de energia no país.
Como consequência, as contas
de luz sobem nas fábricas e nos
lares dos brasileiros.

Pesquisa recente da CNI
(Confederação Nacional da In-
dústria) traz alerta sobre o as-
sunto. Segundo o estudo, nove
em cada dez empresários do
setor  relatam preocupação
com a escassez de chuva.

Os dados apontam que os
industriais temem principal-
mente o aumento nos custos
de energia (83%). Possível ra-
cionamento (63%) e chance de
interrupções no fornecimento
de luz (61%) também são
ameaças citadas.

Dos 26 ramos industriais
pesquisados pelo IBGE, 15 es-
tão abaixo do patamar pré-
pandemia,  de fevereiro de
2020. O mais distante é o seg-
mento de veículos automoto-
res, reboques e carrocerias. Em
julho, a produção estava 18,5%
abaixo do nível pré-crise.

O segundo ramo mais dis-
tante é o de confecção de arti-
gos do vestuário e acessórios.
O segmento estava em pata-
mar 13% inferior.

Por outro lado, 11 ativida-
des superaram o pré-crise.
Nesse caso, o destaque vai pa-
ra máquinas e equipamentos.
Em julho, esse ramo estava em
nível 17,2% acima de fevereiro
de 2020. Na sequência, apare-
ce a atividade de metalurgia
(12,4%).

Análise da Genial Investi-
mentos conclui que "os indica-
dores antecedentes são negati-
vos para o setor industrial" em
agosto.  O relatório cita,  por
exemplo, que o PMI industrial
(Índice de Gerente de Com-
pras, na sigla em inglês) foi de
53,6 no mês passado, mais fra-
co do que em julho (56,7).

Em nota, André Perfeito,
economista-chefe da Necton
Investimentos, destacou que a
queda da produção das fábricas
no sétimo mês do ano veio abai-
xo das estimativas do mercado.

Conforme Perfeito, "o ter-
ceiro trimestre começa com o
pé esquerdo", e o resultado das
fábricas, aliado ao do PIB (Pro-
duto Interno Bruto),  indica
"fraqueza" da atividade econô-
mica.

O IBGE divulgou na quarta-
feira (1º) o PIB do segundo tri-
mestre. Na comparação com
os três meses iniciais de 2021,
o indicador recuou 0,1%. No
cálculo do PIB, a indústria teve
variação negativa de 0,2% no
mesmo período.

Relatório do Banco Fator,
assinado pelo economista-
chefe José Francisco de Lima
Gonçalves, também sublinhou
que a produção industrial em
julho veio em nível pior do que
o esperado.

"O efeito interanual da base
de comparação baixa vai se es-
vaindo e as decisões de produ-
zir mais baseadas em expecta-
tivas caem. A queda da produ-
ção do setor no terceiro trimes-
tre é quase certa", projeta.

"A renda certamente vai afe-
tar a produção nos próximos
trimestres e os gargalos talvez
sejam resolvidos em nível infe-
rior  ao do pré-pandemia",
acrescenta.

MERCADOS

Os deputados reduziram
ontem de 20% para 15% a alí-
quota única incidente sobre
lucros ou dividendos e con-
cluíram a votação do projeto
que muda as regras do Impos-
to de Renda, que, agora, segue
para o Senado.

Na Casa vizinha,  o  presi-
dente Rodrigo Pacheco (DEM-
MG) afirmou que, assim que a
apreciação do projeto termi-
nasse na Câmara, o texto seria
submetido à tramitação regu-
lar "para que o Senado possa
refletir".

"Designar um relator, sub-
meter à comissão e ir ao plená-
rio para que possamos avaliar
essa reforma específica do Im-
posto de Renda que tem sido
trabalhada hoje na Câmara",
disse. "É precoce qualquer exa-
me que faça o Senado neste
momento."

Os senadores priorizam a
votação de uma PEC (Proposta
de Emenda à Constituição)

mais ampla, que substitui nove
impostos. No final de agosto,
Pacheco afirmou que o Senado
tem compromisso com a refor-
ma tributária, mas "obviamen-
te não subserviente ao governo
federal".

Na Câmara, o texto-base foi
aprovado por 398 votos a 77.

O principal trunfo usado pe-
lo presidente da Câmara para
atrair a oposição foi a proposta
de taxação de dividendos, que
passaram a ser isentos em 1995
(durante o governo de Fernan-
do Henrique Cardoso).

Mesmo o PT,  que inicial-
mente defendia a adoção de
uma alíquota progressiva para
que empresas menores não

fossem tributadas com o mes-
mo peso das grandes, aceitou
votar o texto com a condição
de que fosse aprovada a taxa-
ção.

Desde o começo, a mudan-
ça foi uma das mais contesta-
das por empresários que en-
xergaram maior carga tributá-
ria.

O texto inicialmente apro-
vado pelos deputados previa
alíquota fixa em 20%, mas um
destaque aprovado ontem re-
duziu para 15% a tributação
sobre dividendos. A emenda
foi aprovada por 319 votos a
140. A mudança valerá a partir
de 1° de janeiro de 2022.

Líder do governo na Câma-

ra, o deputado Ricardo Barros
(PP-PR) orientou contra o tex-
to, mas assegurou que não ha-
verá veto do presidente Jair
Bolsonaro sobre a cobrança de
dividendos.

O relator do texto, Celso Sa-
bino (PSDB-PA),  manteve a
isenção para micro e pequenas
empresas optantes do Simples
e do lucro presumido (regimes
simplificados).

O relator propôs reduzir a
alíquota principal do IRPJ (Im-
posto de Renda de Pessoa Jurí-
dica) de 15% para 8%, e estipu-
lou um corte da alíquota da
CSLL (Contribuição Social so-
bre Lucro Líquido) de até  1
ponto percentual, alcançado
pela revogação de benefícios
fiscais.

Na versão anterior, a redu-
ção das alíquotas sobre empre-
sas era mais profunda (o IRPJ
cairia  de 15% para 6,5% e a
CSLL seria cortada em 1,5 pon-
to percentual).

REFORMACVM atualiza política
de prevenção à lavagem 

CRIMES

ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) atualizou
a sua política de prevenção à
lavagem de dinheiro, ao fi-
nanciamento do terrorismo e
ao financiamento da prolife-
ração de armas de destruição
em massa (PLD/FTP).  

A Resolução nº 50/2021 foi
publicada ontem no Diário
Oficial da União e faz parte da
revisão e atualização que a
entidade está promovendo
em suas normas. Nessa se-
mana, são oito novas resolu-
ções publicadas.

Entre as ações preventivas
definidas pela resolução es-
tão a identificação e o cadas-
tro de clientes no âmbito do
mercado de valores mobiliá-
rios, assim como as diligên-
cias contínuas visando à co-
leta de informações suple-
mentares e,  em especial,  à
identificação de seus benefi-
ciários finais.  O monitora-
mento, a análise e comunica-
ção das operações, bem co-
mo o registro e manutenção

de arquivos também são dis-
ciplinados pela norma.

O mercado de valores mo-
biliários é o segmento do sis-
tema financeiro que viabiliza
a transferência de recursos de
maneira direta entre os agen-
tes econômicos. As operações
envolvem, por exemplo,
ações, debêntures e quotas de
fundos de investimento.

Nesse sentido, estão sujei-
tas ao monitoramento da
CVM, no âmbito da política de
prevenção, pessoas físicas e
empresas que prestam servi-
ços relacionados à distribui-
ção, custódia, intermediação
ou administração de carteiras;
entidades administradoras de
mercados organizados e as
entidades operadoras de in-
fraestrutura do mercado fi-
nanceiro; auditores indepen-
dentes; e demais pessoas que
prestem serviços no mercado
de valores mobiliários, como
escrituradores, agências de
classificação de risco, repre-
sentantes de investidores es-
trangeiros e companhias se-
curitizadoras.

Deputados cortam taxação de 
dividendos para 15% e projeto do IR

“É precoce qualquer exame que faça o

Senado neste momento.”
RODRIGO PACHECO (DEM-MG)

Começa produção de
volumes excedentes 
no Campo de Búzios

PRÉ-SAL

ALANA GANDRA/ABRASIL 

A produção dos volumes ex-
cedentes da cessão onerosa do
Campo de Búzios, localizado
no pré-sal da Bacia de Santos,
teve início na quarta-feira pas-
sada, em regime de partilha de
produção. Segundo a Pré-Sal
Petróleo (PPSA), gestora do
contrato de partilha de produ-
ção, a atividade ocorrerá de
forma coparticipada com o
contrato de cessão onerosa.

Isso dará à União direito a
uma parcela da produção de
Búzios pelos próximos 35
anos, ampliando sua arrecada-
ção com a exploração de pe-
tróleo no Polígono do Pré-Sal.
A estimativa da PPSA é que a
produção inicial destinada à
União, como excedente em
óleo, será em torno de 6 mil
barris por dia já nos primeiros
meses, aumentando gradual-
mente ao longo dos anos.

Considerado o maior cam-
po de petróleo em águas pro-
fundas do mundo, Búzios pro-
duz petróleo de alta qualidade

e tem “reservas substanciais,
baixo risco e baixo custo de ex-
tração”, informou a PPSA. Si-
tuado a 180 quilômetros da
costa brasileira, com área de
850 quilômetros quadrados
(km²), o campo tem zona pro-
dutora a mais de 5 mil metros
de profundidade em relação
ao nível do mar. Até o momen-
to, foram perfurados 60 poços
que confirmam a “excelente”
qualidade do reservatório,
destacou a PPSA.

O campo tem quatro siste-
mas de produção instalados,
com produção atual em torno
de 550 mil barris de óleo diá-
rios. Nos próximos anos, há
previsão de entrada de mais
oito sistemas, que elevarão a
capacidade de produção para
2 milhões de barris por dia.

A operadora do Contrato de
Partilha de Produção de Bú-
zios é a Petrobras, com partici-
pação de 90%, tendo como
parceiros as empresas CNODC
Brasil Petróleo e Gás Ltda. e
CNOOC Petroleum Brasil
Ltda., com 5%, cada. 
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País/São Paulo

SP anuncia a criação
do 1º Distrito Turístico
do Estado em Olímpia

OPORTUNIDADES

O Governador João Doria
assinou ontem o decreto que
instituiu a criação do Distrito
Turístico de Olímpia, o primei-
ro de São Paulo e um marco
para o desenvolvimento turísti-
co da região. O evento aconte-
ceu na cidade, após a inaugu-
ração do empreendimento
imobiliário Solar das Águas.

“A criação do Distrito Turís-
tico traz um resultado prático,
um salto nas oportunidades
sob o ponto de vista de finan-
ciamentos nas esferas esta-
dual, federal e internacional.
Não é apenas uma nova no-
menclatura, facilita a vida dos
empreendedores privados e
dos gestores públicos, mudan-
do a história turística da cidade
e da região”, afirmou Doria.

Na ocasião, também foi
inaugurado o coreto da Praça
Rui Barbosa, um projeto do ar-
quiteto Ruy Ohtake, com re-
cursos de mais de R$ 909 mil do
Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur), da Secre-
taria de Turismo e Viagens.
“Olímpia terá a oportunidade
de coordenar estrategicamente
seu desenvolvimento pelo tu-
rismo”, disse o secretário de
Turismo e Viagens, Vinicius
Lummertz.

Ao se tornar um distrito tu-
rístico, o município poderá in-
vestir ainda mais em ações que
impulsionem o fluxo do turis-
mo, gerem emprego e renda
por meio dessa atividade, esti-
mulando o desenvolvimento
de parques temáticos, da gas-
tronomia, do transporte e de
estruturas de lazer.

Como estância turística,
Olímpia também é conhecida

como a capital nacional do fol-
clore e já recebe, por ano, cerca
de três milhões de visitantes,
podendo duplicar o volume de
turistas em pouco tempo.

VULNERABILIDADE 
O Governo do Estado, por

meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social, entregou
também na ocasião vouchers
do programa Vale Gás, progra-
ma de transferência de renda
que irá pagar R$ 300 em três
parcelas de R$ 100 para a com-
pra de botijões de gás de cozi-
nha. Ao total, esse auxílio be-
neficiará 1.623 famílias em
Olímpia, o que corresponde a
um investimento de mais de
R$ 480 mil.

Lançado pelo Governo de
SP em junho, o benefício de
transferência de renda visa
responder às constantes altas
de preço do botijão de gás de
cozinha e garantir a proteção
social de mais de 420 mil famí-
lias em maior vulnerabilidade
nos 645 municípios paulistas,
impactando mais de 2 milhões
de pessoas. O programa é vol-
tado a famílias cadastradas no
CadÚnico (sem Bolsa Família)
e com renda per capita de até
R$ 178.

Pelo Fundo Social de São
Paulo, foram distribuídos 800
vouchers do Programa Alimen-
to Solidário para moradores de
Olímpia em situação de vulne-
rabilidade social. Cada cesta do
Programa Alimento Solidário é
composta por arroz, feijão, ma-
carrão, açúcar refinado, sal re-
finado, óleo, leite em pó, extra-
to de tomate, sardinha em óleo,
farinha de mandioca e biscoito
tipo maisena.

EM CAUSA PRÓPRIA

Bolsonaro revoga LSN, mas
alivia sua turma de fake News 
MARIANNA HOLANDA E CRISTINA
CAMARGO/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro vetou parcialmen-
te o projeto aprovado

no Congresso que trata dos cri-
mes contra o Estado democráti-
co de Direito que revoga a Lei de
Segurança Nacional (LSN) -um
resquício da ditadura militar
(1964-1985).

A decisão inclui veto a cinco
trechos. Ao menos dois deles
podem beneficiar parcela de
apoiadores do chefe do Executi-
vo -comunicação enganosa em
massa e o aumento de pena
quando os crimes contra o Esta-
do de Direito forem cometidos
por militares ou outros agentes
públicos.

Os vetos ocorrem a menos de
uma semana das manifestações
de 7 de Setembro, marcadas em
apoio ao presidente e que têm
gerado apreensão em críticos
devido aos motes golpistas que
devem pautar o ato.

Bolsonaro recuou do veto ao
artigo 4º, que revogava a Lei de
Segurança Nacional. Como o
jornal Folha de S.Paulo mos-
trou, auxiliares militares o pres-
sionavam neste sentido. Eles ar-
gumentavam que a derrubada
da LSN atentaria contra a sobe-
rania nacional.

O texto foi enviado pelo Sena-
do à sanção presidencial no dia
12 de agosto. A discussão da ma-
téria pelo Congresso ocorreu em
meio à escalada de declarações
golpistas de Bolsonaro, que che-
gou a colocar em dúvida a reali-
zação de eleições em 2022.

Caberá agora ao Congresso
manter ou derrubar os vetos pre-
sidenciais -não há prazo para es-
sa análise.

O crime de comunicação en-
ganosa em massa -espalhar ou
promover fake news que possam
comprometer o processo eleito-
ral -foi vetado por Bolsonaro.

O argumento do Palácio do
Planalto é que a proposta não
deixa claro se a conduta crimino-
sa seria de quem gerou ou com-
partilhou as informações falsas.
Ele aponta também a inseguran-
ça jurídica na definição sobre o
que é compreendido como inve-
rídico ou não.

De acordo com o veto, "o am-
biente digital é favorável à propa-
gação de informações verdadei-
ras ou falsas". O Congresso havia
aprovado pena de um ano a cinco
meses de reclusão, mais multa, a
quem cometer o crime de comu-
nicação enganosa em massa.

"(A proposição legislativa) en-
seja dúvida se haveria um 'tribu-
nal da verdade' para definir o que
viria a ser entendido por inverídi-

co a ponto de constituir um crime
punível", afirma o texto do veto.

"A redação genérica tem o
efeito de afastar o eleitor do deba-
te político, o que reduziria a sua
capacidade de definir as suas es-
colhas eleitorais, inibindo o de-
bate de ideias, limitando a con-
corrência de opiniões, indo de
encontro ao contexto do Estado
democrático de Direito, o que en-
fraquece."

Aliados de Bolsonaro avalia-
ram que o trecho do projeto po-
deria ser utilizado contra o pró-
prio presidente, um dos alvos do
inquérito das fake news no STF
(Supremo Tribuna Federal) por
seguidas declarações mentirosas
sobre as eleições do país. 

Outro veto de Bolsonaro foi ao
artigo que criminaliza o atentado
ao direito de manifestação.

O argumento do chefe do Exe-
cutivo é a dificuldade de caracte-
rizar o que é manifestação pacífi-
ca, "o que geraria grave insegu-
rança jurídica para os agentes pú-
blicos das forças de segurança
responsáveis pela manutenção
da ordem".

O presidente vetou ainda o au-
mento de pena quando os crimes
contra o Estado de Direito forem
cometidos por militares ou ou-
tros agentes públicos.

"Viola o princípio da propor-
cionalidade, colocando o militar

em situação mais gravosa que a
de outros agentes estatais, além
de representar uma tentativa de
impedir as manifestações de pen-
samento emanadas de grupos
mais conservadores", diz o veto.

Durante a tramitação do pro-
jeto, senadores governistas, in-
cluindo Flávio Bolsonaro (Patrio-
ta-RJ), pressionaram para a ex-
clusão de dois itens em especial:
o que prevê aumento de pena
quando os crimes forem cometi-
dos por militares e o que crimina-
liza o atentado a manifestações.

Aprovada em 1983, a LSN era
vista por muitos como um entu-
lho autoritário. Se o presidente in-
sistisse em mantê-la, enfrentaria
desgaste no Congresso e no STF.

Os parlamentares trabalha-
ram nos últimos meses num texto
para substituir a norma que vi-
nha sendo usada tanto contra crí-
ticos do presidente quanto em in-
vestigações que miram bolsona-
ristas em ataques ao STF e ao
Congresso, como os inquéritos
dos atos antidemocráticos e das
fake news.

Em março deste ano, entida-
des acionaram o STF alegando a
inconstitucionalidade da LSN.
Ela foi utilizada contra figuras crí-
ticas do presidente, como o you-
tuber Felipe Neto. Também foi
usada contra o deputado bolso-
narista Daniel Silveira (PSL-RJ).

Nota
BOTUCATU INICIA APLICAÇÃO DE TERCEIRA 
DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19

A cidade de Bauru, no interior paulista, iniciou na manhã de
ontem a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19.
O primeiro grupo a receber o reforço é o de idosos residentes em
asilos ou casa de repouso do município. A previsão é que cerca
de 400 pessoas do grupo sejam vacinadas até o amanhã.  
“Este se mostrou o grupo mais vulnerável durante toda a
pandemia, em que ocorreram mortes significativas não só em
Botucatu, mas em todo o mundo. O reforço trará mais segurança
contra possíveis novos surtos nessas instituições”, destacou o
secretário municipal de Saúde da cidade, André Spadaro.

Promotorias apertam cerco 
contra adesão de PMs a atos de 7/9
FERNANDA MENA E JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

Promotores e até um juiz mili-
tar se movimentaram nas últimas
semanas para coibir a participa-
ção de policiais militares nos atos
bolsonaristas de 7 de Setembro.

As ações ocorrem em São Pau-
lo, no Distrito Federal, em Per-
nambuco, no Ceará, no Pará, em
Mato Grosso e em Santa Catarina
e utilizam instrumentos jurídicos
variados de monitoramento, fis-
calização e controle das forças po-
liciais dos estados.

Elas variam da instauração da
chamada notícia de fato, que pe-
de apuração da participação de
PMs em atos antidemocráticos,
caso do Ministério Público de
Santa Catarina, até uma orienta-
ção emitida pelo próprio juiz mi-
litar de Mato Grosso, que alerta o
comandante-geral da PM para
"consequências graves e imedia-
tas" nos casos de "quebras de
hierarquia e comportamento
subversivo".

"Os instrumentos estão à dis-
posição dos promotores, mas é
preciso utilizá-los, e isso tem um

custo porque pede a coragem do
enfrentamento", avalia Flávio Mi-
lhomem, da Promotoria de Justi-
ça Militar do Distrito Federal.

ontem, Milhomem e outros
dois promotores da Justiça Militar
do DF fizeram uma recomenda-
ção coletiva ao Secretário de Se-
gurança Pública e ao Comandan-
te-Geral da PM. O texto requisita
que seja "expressamente proibida
a participação de policiais milita-
res da ativa, que não estejam em
serviço, nas manifestações políti-
cas do dia 7" e decretada pronti-
dão de todo o efetivo da Polícia
Militar para a segurança dos atos.

Antes, Milhomem havia requi-
sitado oficialmente informações
ao comandante-geral da PM,
Márcio Cavalcante de Vasconce-
los, sobre as informações levanta-
das pelo serviço de inteligência
policial a respeito de atos de in-
disciplina e atentatórios contra o
regime democrático praticados
por policiais da ativa e da reserva.

Em outro ofício, Milhomem
questionou o comando da PM do
DF a partir de reportagem do site
Congresso em Foco que reprodu-
zia nota recebida da corporação

indicando que não puniria ofi-
ciais da ativa que participassem
dos atos em apoio ao presidente
Jair Bolsonaro.

O promotor requisita informa-
ções sobre quais autoridades ela-
boraram essa resposta ao órgão
de imprensa.

Em junho passado, o coronel
Vasconcelos concluiu seu dis-
curso na cerimônia de formatu-
ra do curso de aperfeiçoamento
de policiais com o lema da cam-
panha eleitoral de Bolsonaro
que virou seu slogan de gover-
no: "Brasil acima de tudo, Deus
acima de todos".

As medidas adotadas agora fo-
ram elaboradas na esteira do caso
envolvendo o coronel da PM pau-
lista Aleksander Lacerda.

O policial usava perfil em rede
social para convocar seus pares
aos atos em apoio ao presidente
marcados para o Dia da Inde-
pendência e também para ofen-
der autoridades. O coronel foi
exonerado do cargo de coman-
dante de sete batalhões e é alvo
de investigação.

O caso fez a Promotoria do
TJM (Tribunal de Justiça Militar)

de São Paulo solicitar informa-
ções à Corregedoria da Polícia
Militar sobre as providências to-
madas a partir desse caso, além
de informações sobre os traba-
lhos de inteligência para detec-
tar a potencial participação de
PMs da ativa nos atos e sobre
ações programadas para coibir
essa adesão.

O monitoramento de desvios
de atividade por parte de poli-
ciais nos estados tem sido feito
em todo o país. E o assunto, tor-
nado urgente, entrou na pauta
da reunião do CNPG (Conselho
Nacional de Procuradores-Ge-
rais), em Brasília, por sugestão
do vice-procurador da Repúbli-
ca, Humberto Jacques.

"A reunião dos procuradores-
gerais evidenciou que há alguns
motivos de preocupação pon-
tuais, como Santa Catarina, on-
de um movimento sugere a par-
ticipação de segmento da PM da
ativa", relata o procurador-geral
do Ministério Público do Estado
do Paraná, Gilberto Giacoia.
"Embora não sejamos institui-
ção de armas, temos a caneta pa-
ra judicializar."

BOLSONARISMO

INVERNO: Sol com algumas nuvens. Não chove.Manhã Tarde Noite
06:16 17:56
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SP abre consulta para
concessão de parques

NA CAPITAL

A Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente (SIMA) publi-
cou ontem os documentos para
consulta pública do processo de
concessão de três parques da
capital. A medida visa dar trans-
parência e oportunidade para a
participação popular no projeto
que pretende passar a adminis-
tração dos parques Villa-Lobos,
Candido Portinari e Água Bran-
ca à iniciativa privada.

O objetivo da concessão é
ampliar as atividades de lazer,
educação ambiental, esporte,
cultura e turismo dos parques,
bem como revitalizar os equipa-
mentos existentes e instalar no-
vos atrativos, como anfiteatros,
restaurantes e cafés.

A medida também permitirá
desonerar o Estado dos serviços
de vigilância patrimonial, lim-
peza e manutenção, que ficarão
a cargo da concessionária e se-
rão fiscalizados pela SIMA. Vale
destacar que não haverá co-
brança de ingressos para entra-
da nos parques.

A população tem até o dia 3
de outubro para enviar suas
contribuições. Os documentos
ficarão disponíveis no site da se-
cretaria. Paralelamente, em se-
tembro, também ocorrerá a au-
diência pública no dia 16. Poste-
riormente será publicado o edi-
tal no modelo concorrência in-
ternacional.

ÁGUA BRANCA
O parque da Água Branca

conta com uma área de 136 mil
m² com 70 edificações. Antes da
pandemia, o local recebia 2,9
milhões de visitantes por ano.
Localizada na região da Barra
Funda, a área verde conta a his-
tória da evolução das atividades
agrícolas.

A proposta do Estado prevê,
entre outras medidas, que o
concessionário mantenha as ca-
racterísticas históricas do par-
que e requalifique áreas como o
aquário e centro de educação
ambiental, conhecido como
Museu Geológico.

A iniciativa privada deverá
manter também o espaço de lei-
tura, a feira de produtos orgâni-
cos e as atividades para a tercei-
ra idade.

VILLA-LOBOS E PORTINARI
Os parques Villa-Lobos e

Candido Portinari são vizinhos.
Juntos possuem uma área de
850 mil m² e 33 edificações. An-
tes da pandemia, mais de 11 mi-
lhões de pessoas visitavam os
espaços anualmente.

Além da requalificação dos
equipamentos existentes, a con-
cessão prevê também melhorias
para o impacto do viário e im-
plantação de Serviços e ativida-
des para cultura e lazer previstas
no projeto original.

Freixo aciona
MPF para
investigar
lobista e ‘04’

O deputado Marcelo Freixo
(PSB-RJ) acionou o Ministério
Público Federal em Brasília
para pedir a abertura de inves-
tigação sobre tráfico de in-
fluência na relação de Jair Re-
nan Bolsonaro com o lobista
Marconny Albernaz de Faria,
segundo a CPI da Covid, inter-
mediário da Precisa Medica-
mentos. O jornal Folha de
S.Paulo mostrou na quarta-fei-
ra mensagens em posse da co-
missão que sugerem a partici-
pação do lobista na abertura
da Bolsonaro Jr Eventos e Mí-
dia, empresa em nome do filho
04 do presidente.

FILHINHO DO PAPAI

Norte e NE são regiões com
maior insegurança alimentar

O Estudo Nacional de Alimen-
tação e Nutrição Infantil (Enani
2019), divulgado ontem, mostra
que 47,1% das famílias brasilei-
ras com crianças menores de 5
anos de idade vivem com algum
grau de insegurança alimentar.
Por grandes regiões, as maiores
prevalências de insegurança ali-
mentar foram detectadas nas re-
giões Norte (61,4% das famílias) e
Nordeste (59,7%), enquanto
36,8% das famílias na Região Sul
estão nesta situação, 38,9% no
Centro-Oeste e 39,3% no Sudes-
te. As informações são da Agên-
cia Brasil.

O estudo foi encomendado
pelo Ministério da Saúde e é rea-
lizado por um consórcio de insti-

tuições públicas, sob a liderança
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Participam
também a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), a Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e a Universidade Federal
Fluminense (UFF).

A pesquisa foi feita por meio
de questionário apresentado em
visitas a cerca de 13 mil famílias,
em 123 municípios brasileiros de
26 estados mais o Distrito Fede-
ral, entre fevereiro de 2019 e mar-
ço de 2020, totalizando 14.558
crianças menores de 5 anos, resi-
dentes em 12.524 domicílios. As
áreas urbanas concentravam
96,2% dessas crianças. O coorde-
nador-geral do Enani Gilberto

Kac, professor titular do Instituto
de Nutrição Josué de Castro da
UFRJ, disse à Agência Brasil que
o resultado é muito preocupante.
"É incrível que você tenha 47%
dos domicílios em insegurança
alimentar e, dependendo de on-
de você estiver se referindo, o
problema é maior".

Os dados são inéditos no país
e devem subsidiar políticas pú-
blicas que garantam a saúde e a
segurança alimentar e nutricio-
nal das crianças brasileiras. Os
resultados já foram entregues ao
Ministério da Saúde em relató-
rio técnico e serão apresentados
à comunidade científica dia 21
de setembro, em um seminário
online.

ESTUDO
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Museu
Nacional tem
campanha de
recomposição
ANA CRISTINA CAMPOS/
A BRASIL 

Três anos após incêndio
que destruiu o Museu Nacio-
nal em setembro de 2018, a
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) lançou on-
tem campanha para a re-
composição do acervo da
instituição.  

A iniciativa tem um site
onde é possível ouvir depoi-
mentos de doadores de peças
únicas que agora compõem o
acervo do Museu Nacional,
como o do diplomata apo-
sentado do Itamaraty Fer-
nando Cacciatore, que doou
27 peças greco-romanas; o
do pesquisador Wilson Savi-
no com uma coleção etno-
gráfica africana e do indígena
Tonico Benites com coleção
etnográfica indígena.

Já o músico Nando Reis
doou uma coleção de mollus-
cas e o professor do Museu
Nacional João Pacheco abor-
dou a doação da Coleção Luc-
kesh, do Universal Museum
Janneum de Graz, na Áustria.

A ideia é recompor os
quatro circuitos expositivos
do Museu Nacional: Históri-
co (1.000 peças), Universo e
Vida (4.500 peças), Diversi-
dade Cultural (2.500 peças) e
Ambientes Brasileiros (2.000
peças).

O diretor do Museu Nacio-
nal, Alexander Kellner, desta-
cou a importância das iniciati-
vas em prol da recomposição
do acervo. “Temos total cons-
ciência de que não teremos
sucesso sem a intensa colabo-
ração nacional e internacio-
nal. Precisamos de exempla-
res de animais e plantas, de
fósseis e minerais, objetos et-
nográficos, históricos, arqueo-
lógicos e tantos outros. A esti-
mativa é que as novas exposi-
ções, que ocuparão em torno
de 5,5 mil metros quadrados,
necessitarão de aproximada-
mente 10 mil peças, apresen-
tadas ao longo de quatro cir-
cuitos expositivos”.

UFRJ

Rio distribui
doses para 
2ª aplicação
de vacina
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

A Secretaria de Estado de
Saúde (SES) do Rio de Janeiro
finalizou ontem a distribuição
das 202.570 doses de vacinas
contra a Covid-19 para os 92
municípios do estado. O esta-
do recebeu na noite de terça-
feira 112.320 doses do imuni-
zante da Pfizer e 90.250 da As-
traZeneca. Todas as doses são
destinadas à segunda aplica-
ção do esquema vacinal.  

Segundo a SES, os municí-
pios do Rio de Janeiro, Niterói,
São Gonçalo, Itaboraí e Mari-
cá retiraram na quarta-feira
suas partes da remessa. Na
manhã de hoje, vans e cami-
nhões fazem a distribuição
para municípios das regiões
dos Lagos, Metropolitana 1 e
2, Serrana, Centro-Sul e Mé-
dio Paraíba.

Ainda pela manhã, dois he-
licópteros levarão as doses pa-
ra as regiões Norte, Noroeste e
Costa Verde do estado.

Com isso, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) do Rio
de Janeiro mantém suspenso
o calendário de aplicação da
primeira dose em adolescen-
tes. “Sendo assim, a vacinação
dos adolescentes de 15 anos
somente poderá acontecer
quando o Ministério da Saúde
enviar mais doses da Pfizer,
único imunizante aprovado
pela Anvisa para aplicação na
população menor de 18 anos”,
informou a SMS.

COVID-19

Presidente manobra para
aposentar juízes em novo
ataque à democracia
E

m mais uma medida
amplamente criticada, o
presidente de El Salva-

dor, Nayib Bukele, articulou a
aprovação de uma lei que impõe
a obrigatoriedade da aposenta-
doria de juízes com mais de 60
anos ou que já tenham cumpri-
do 30 anos de serviço. O tema foi
votado na terça-feira passada na
Assembleia Legislativa.

Assim, ao menos um terço
dos 690 juízes do país será ime-
diatamente colocado em apo-
sentadoria compulsória, segun-
do informações compiladas pe-
lo jornal El Faro. Nas redes so-
ciais, Bukele creditou à nova lei
a possibilidade de "limpar o sis-
tema judicial". "Isso vai remover
os juízes corruptos", escreveu.

Magistrados prontamente
criticaram a imposição, que
caracterizam como inconstitu-
cional.  José Alberto Franco,
um juiz salvadorenho, disse
em um pronunciamento que
não cabe aos congressistas in-
terferir na carreira judicial e
que a medida "viola a indepen-
dência da Justiça".

Ao jornal local Diario El Mun-
do Marjorie de Trigueros, direto-
ra de estudos legais da Fundação
Salvadorenha para o Desenvol-
vimento Econômico e Social,
afirmou que a reforma "é um
instrumento para controlar poli-
ticamente juízes e magistrados e
anular sua independência".

A lei aprovada é mais um
avanço da ofensiva do presiden-
te contra o Judiciário. Em 1º de
maio, a Assembleia aprovou a
destituição de cinco juízes da
Suprema Corte -todos os magis-
trados afastados haviam toma-
do decisões que desagradaram
Bukele. O procurador-geral
também foi removido do cargo.

A costura de leis que favore-
cessem o presidente direitista já
era esperada. Em março, seu
partido, o Nuevas Ideas, obteve
maioria no Legislativo unicame-
ral de El Salvador. Recém-criada
para abrigar os alinhados à polí-
tica populista do mandatário, a
sigla conquistou 56 cadeiras de
um total de 84.

Ex-prefeito de San Salvador,
Bukele foi eleito em 2019, em
primeiro turno, rompendo com
o tradicional bipartidarismo di-
reita-esquerda em El Salvador.
Não demorou até que sua gestão
fosse caracterizada como auto-
ritária. Um ano após assumir,
ele ocupou, com o apoio de mili-
tares e policiais, o Congresso pa-
ra pressionar os parlamentares a
aprovar um empréstimo milio-
nário para o combate ao crime.

Na pandemia de Covid-19,
flertes antidemocráticos se re-
plicaram: Bukele ordenou a de-
tenção de acusados de violar o
isolamento ou suspeitos de te-
rem contraído a doença no exte-
rior. Somente em abril de 2020,

4.236 pessoas estavam detidas
nos chamados centros de con-
tenção por esses motivos, de
acordo com relatório da ONG
Human Rights Watch.

O mandatário também en-
frenta críticas relacionadas ao
projeto para reconhecer legal-
mente o uso da criptomoeda bi-
tcoin -caso isso se concretize, a
nação centro-americana seria a
primeira do mundo a adotar for-
malmente a moeda digital.

Também nesta quarta, a polí-
cia salvadorenha deteve, sem
mandado de prisão, um especia-
lista digital crítico ao plano de
Bukele. Mario Gomez foi solto
horas depois, e os oficiais alega-
ram que o cientista da computa-
ção estava sendo investigado por
fraude financeira. O advogado de
Gomez, Otto Flores, caracterizou
a detenção como arbitrária.

O especialista vinha partici-
pando de vários fóruns virtuais,
nos quais argumentava contra a
proposta de legalização do bi-
tcoin. Os críticos dizem que seu
uso é arriscado, dada a volatili-
dade da criptomoeda, e que ele
pode ser um meio de lavagem
de dinheiro.

Pesquisa da Universidade
Centro-Americana divulgada
ontem mostrou que 67,9% dos
salvadorenhos se opõem ao re-
conhecimento dos bitcoins co-
mo moeda. Foram ouvidas
1.281 pessoas.

EL SALVADOR
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Belarus: tropa empurra
imigrantes para a UE

ZONA DE NINGUÉM

ANA ESTELA DE SOUSA PINTO/
FOLHAPRESS

De balaclava, capacete e escu-
dos de metal nas mãos, tropas be-
larussas avançaram sobre um gru-
po de13 imigrantes na "zona de
ninguém" entre a Belarus e a Li-
tuânia, gritando "levantem-se",
"vamos, avancem", mostra vídeo
divulgado nesta quinta pelo Servi-
ço Nacional de Guarda da Fron-
teira da Lituânia (VSAT).

Segundo o órgão lituano, os
agentes belarussos queriam forçar
os estrangeiros a entrarem na Li-
tuânia, na região do distrito de
Svencionys (50 km a nordeste de
Vilnius). O grupo foi impedido de
cruzar a fronteira da União Euro-
peia, disse o VSAT, mas outros
dois foram localizados nesta quin-
ta pelo órgão lituano na "zona de
ninguém" entre fronteiras.

A ditadura belarussa não ne-
gou a ação de seus agentes regis-
trada no vídeo, mas afirmou que
foi a Lituânia que trouxe os estran-
geiros para a fronteira e os forçou a
entrar em suas terras.

Em uma conta de rede social, o
Comitê de Fronteira da Belarus

afirmou que as imagens deixam
claro que os imigrantes não que-
riam entrar na Belarus, já que es-
tão parados na zona entre frontei-
ras mesmo sem ausência de guar-
das de patrulha. "Isso prova que
não pretendiam seguir para o ter-
ritório do nosso país", afirma o co-
mitê, segundo o qual o grupo ficou
oito dias na zona intermediária e
depois "avançou para o interior da
Lituânia".

Também de acordo com a dita-
dura, "o vídeo deixa claro que o la-
do bielorrusso não usou de força
física contra os refugiados".

Já o VSAT afirma que os estran-
geiros queriam voltar para a Bela-
rus para tentar regressar a seu país
natal, e que entraram em território
belarusso após receberem água e
comida do governo lituano.

A troca de acusações faz parte
de uma crise internacional provo-
cada pela Belarus, ao atrair imi-
grantes para seu país e incentivá-
los a cruzar de forma irregular as
fronteiras da União Europeia, na
Lituânia, na Letônia e na Polônia,
segundo relatos de entidades in-
ternacionais, de governos euro-
peus e de alguns imigrantes.

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

Cardeal Tempesta

Vacinar-se é
cuidar do outro

Há quase dois anos estamos vivendo uma expe-
riência única e dolorosa em nosso tempo devido

à instalação da pandemia do novo coronavírus no
mundo inteiro. Sabemos que o vírus é um microrga-
nismo quase que invisível aos olhos humanos. Tem
um alto poder de mudar as reações biológicas do
nosso corpo.O novo coronavírus, até então desco-
nhecido pela comunidade científica, tem nos prova-
do o quanto nos preocupamos com a vida e com a
vida não só daqueles que amamos ou que esteja pró-
ximo a nós, mas a de todos. 

Amar ao próximo é um ato que precisa estar em
evidência em tempos tão incertos como estes.  No
Evangelho de Mateus 22,34-40, vamos ouvir como
um doutor da Lei interrogou Jesus: “Qual é o maior
mandamento?” Esta pergunta feita a Jesus, “para o
experimentar”, foi ocasião para o Senhor afirmar a
verdadeira hierarquia dos valores à luz de Deus. Este
trecho do Evangelho oferece-nos o ensino de Jesus
sobre o mais importante de todos os mandamentos:
“Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração,
com toda a alma e com todo o teu espírito”. Jesus
acrescenta que o segundo mandamento é seme-
lhante: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” 

Jesus não veio revogar o Antigo Testamento, veio
confirmar e completar o que já estava escrito cum-
prindo em sua vida a Palavra. Em Êxodo 22,20-26,
escutamos as prescrições que deviam ser observa-
das no trato com os estrangeiros, com as viúvas,
com os órfãos e com aqueles que tinham necessi-
dade de pedir algo emprestado para viver. Este en-
sinamento do Antigo Testamento permanece atual:
não se pode separar o amor a Deus do amor ao pró-
ximo, porque o Senhor é um Deus compassivo e
cuida de todas as suas criaturas. O amor a Deus
concretiza-se no amor ao próximo. Ao ser interro-
gado sobre qual era o maior mandamento, Jesus
acrescenta também qual é o segundo, não fosse ca-
so de pensarmos que, ao pretender amar a Deus, se
poderia humilhar o próximo. 

Para nós, que somos o povo da Nova Aliança, o
amor ao próximo não fica apenas na ordem dada
por Deus no livro do Levítico: “Amarás o teu próxi-
mo como a ti mesmo.” (Lev. 19,18) Agora, temos um
Mandamento Novo: “Amai-vos uns aos outros co-
mo Eu vos amei!” (Jo. 13,34). Sabemos que Deus nos
ama, por isso, também nós devemos amar os nossos
irmãos. Santa Terezinha do Menino Jesus, Doutora
do Amor, ajuda-nos a compreender esta passagem
da Bíblia dizendo que quando Deus ordenara ao
seu povo que amasse o seu próximo como a si mes-
mo, Jesus ainda não tinha vindo à terra. Sabendo
em que grau se ama a própria pessoa, não podia pe-
dir às suas criaturas um amor maior para com o
próximo. Mas quando Jesus deu aos apóstolos um
Mandamento Novo, o seu mandamento não fala já
de amar o próximo como a si mesmo, mas de o
amar como Ele, Jesus, o amou, como o amará até à
consumação dos séculos.

O amor a Deus é o primeiro mandamento na hie-
rarquia da obrigação, mas o amor ao próximo é o
primeiro na ordem da ação. Agora ainda não vemos
a Deus, mas mereceremos contemplá-lo, se ama-
mos o próximo. Com o amor do próximo purifica-
mos o nosso olhar, para que os nossos olhos possam
contemplar a Deus, como afirma São João: se não
amas o teu irmão que vês, como poderás amar a
Deus que não vês? Portanto, ama o teu próximo e
encontrarás dentro de ti a origem do amor.

Como praticar o amor ao próximo neste tempo
desafiador e intenso? Não precisamos pensar muito
para descobrir essa resposta, pois um ato importan-
te e indispensável traduz o cuidado e o zelo para
com o outro: vacinar-se. O Papa Francisco, em au-
diência no dia 18 de agosto, disse que se vacinar é
um ato de amor. Precisamos concordar com o Santo
Padre e criarmos uma consciência de que o outro é
valioso, importante e faz parte da obra de Deus. O
próprio Santo Padre conclama – em um vídeo difun-
dido pelo site da Rádio Vaticana, junto com vários
outros cardeais de todo o mundo, incluso o Cardeal
Claudio Hummes, OFM, presidente da Conferência
Eclesial da Amazônia – a vacinar por um gesto de
amor e de solidariedade cristã.

Quem não se vacina não coloca apenas a própria
saúde em risco, mas também a de seus familiares e
outras pessoas com quem tem contato, além de con-
tribuir para aumentar a circulação de doenças. To-
mar vacinas é a melhor maneira de se proteger de
uma variedade de doenças graves e de suas compli-
cações, que podem até levar à morte. 

Não podemos concordar com aqueles que emi-
tem notícias e dados sem comprovação e estudo,
as chamadas fake news. A prudência e a atenção
devem fazer parte de nossa identidade cristã ur-
gentemente. A ciência tem contribuído muito pa-
ra que essa tragédia possa ser diminuída no mais
curto tempo.

Caso esteja com medo ou insegurança em se
imunizar, pense em seus familiares, amigos e pes-
soas que mais ama. Abandonemos os “falsos deu-
ses”, como nos diz São Paulo na 1 Tessalonicenses
(1,5-10), buscando sermos imitadores dele, grande
apóstolo do Senhor que amou tanto a Jesus a quem
encontrou e que deu sua vida amorosamente pelo
bem dos irmãos.

Autoridades
defendem 
que UE crie 
força militar

Autoridades de alto escalão
da União Europeia (UE) pedi-
ram aos governos do bloco on-
tem para montar uma força
militar de ativação rápida a fim
de intervir ao redor do mundo,
afirmando que a crise no Afe-
ganistão será o catalisador pa-
ra encerrar anos de inércia.  

O principal diplomata do
bloco e seu chefe militar disse-
ram que a UE precisa reagir a
conflitos além de suas frontei-
ras, e que a criação de uma
"força de entrada inicial" de 5
mil soldados é o caminho a se-
guir, diminuindo a dependên-
cia dos Estados Unidos.

"A situação no Afeganistão,
no Oriente Médio e no Sahel
mostra que agora é a hora de
agir, começando com a cria-
ção de uma força europeia de
reação rápida, capaz de mos-
trar o desejo do bloco de agir
como uma parceira estratégi-
ca global", disse o general
Claudio Graziano, presidente
do Comitê Militar da UE.

"Quando, senão agora?",
disse ele aos repórteres, en-
quanto ministros da Defesa do
bloco se reuniam na Eslovênia
para debater as consequên-
cias da retirada caótica de mi-
litares ocidentais do Afeganis-
tão, depois que o Talibã assu-
miu o controle do país em 15
de agosto.

Os esforços da UE para
criar essa força estão paralisa-
dos há mais de uma década,
apesar da criação de um siste-
ma de grupos de batalha de
mais de 1.500 soldados em
2007, que nunca foram usados
devido a disputas sobre finan-
ciamento e à relutância em
mobilizá-los.

"Às vezes há acontecimen-
tos que catalisam a história,
que criam um avanço, e acho
que o Afeganistão é um desses
casos", disse o chefe de políti-
ca externa do bloco, Josep
Borrell, na Eslovênia, acres-
centando que uma força de
reação rápida deveria ser par-
te disso.

OLHO NO TALIBÃ
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