
ANFAVEA

Caminhoneiros
protestam em
rodovias de
oito estados

BLOQUEIOS

Caminhoneiros realizaram
paralisações em trechos de ro-
dovias em oito estados ontem,
um dia após os atos de raiz gol-
pista convocados pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Sem
apoio formal de entidades da
categoria, os motoristas são ali-
nhados politicamente ao go-
verno ou ligados ao agronegó-
cio. No fim da tarde, por volta
das 17h30, foram registrados
pontos de concentração na Ba-
hia, no Espírito Santo, Paraná,
Maranhão, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Santa Catarina, de acordo
com o Ministério da Infraestru-
tura. Em nota, a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) afirmou
que a tendência de fim da mo-
bilização é a 0h de quinta-feira.
"Ao todo, já foram debeladas 67
ocorrências com concentração
de populares e tentativas de
bloqueio total ou parcial de ro-
dovias durante as últimas ho-
ras", disse a PRF, em nota. Em
Santa Catarina, a PRF comuni-
cou no fim da tarde desta quar-
ta bloqueio em 22 pontos, atin-
gindo praticamente todas as re-
giões do estado. A situação já
começou a afetar a distribuição
de combustíveis. Até as 17h,
cerca de 30 postos da região
norte de Santa Catarina, onde
fica Joinville, a cidade mais po-
pulosa do estado, relataram fal-
ta de gasolina e diesel nas bom-
bas, segundo levantamento do
Sindipetro-SC (Sindicato do
Comércio Varejista de Deriva-
dos de Petróleo de Santa Cata-
rina). A região é abastecida por
distribuidoras em Guaramirim
e Itajaí, cidades com pontos de
paralisação de caminhoneiros,
e os postos estão sem receber
combustíveis desde a manhã
desta quarta. Pontos da BR-163,
principal rodovia para escoa-
mento de grãos do Centro-Oes-
te, também concentravam ca-
minhoneiros no fim do dia, o
que deixou em alerta empresas
ligadas à exportação. A Anec
(Associação Nacional dos Ex-
portadores de Cereais) disse à
Reuters que os protestos não
afetaram o escoamento.  

Produção de veículos tem leve
crescimento de 0,3% em agosto

A produção de veículos teve aumento de 0,3% em agosto chegando a
164 mil unidades. Já na comparação com agosto de 2020, quando foram
produzidas 210 mil unidades, houve queda de 21,9%. No acumulado do
ano o setor registrou expansão de 33% com a produção de 1.476,1 mil
veículos. Os dados foram divulgados ontem, em São Paulo, pela Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea),
que observou o aumento no mês mesmo com as paralisações totais ou
parciais de 11 fábricas, por conta da falta de semicondutores. "Essa si-

tuação dos semicondutores traz uma enorme imprevisibilidade para o
desempenho da indústria no restante do ano. Num cenário normal, es-
taríamos produzindo num ritmo acelerado nesta época, quando as ven-
das geralmente ficam mais aquecidas. No ano passado, tínhamos boa
produção no segundo semestre, mas uma demanda imprevisível em
função da pandemia. Neste ano, temos a volta da demanda, mas infeliz-
mente uma quebra considerável na produção", disse o presidente da
Anfavea, Luiz Carlos Moraes. PÁGINA 2

Em discurso na abertura da sessão do plenário ontem, o presidente
do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, afirmou que a ameaça de
Jair Bolsonaro de descumprir decisões judiciais do ministro Alexandre
de Moraes, se confirmada, configura "crime de responsabilidade". "Se o
desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer
dos Poderes, essa atitude, além de representar atentado à democracia,
configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso

Nacional", afirmou Fux. "Ninguém fechará esta corte. Nós a mantere-
mos de pé, com suor e perseverança", declarou o presidente do Supre-
mo. Na terça-feira passada, diante de milhares de apoiadores em Brasí-
lia e em São Paulo, Bolsonaro fez ameaças golpistas ao STF. Disse que
não aceitará que qualquer autoridade tome medidas ou assine senten-
ças fora das quatro linhas da Constituição e declarou que não cumpriria
mais decisões de Moraes. PÁGINA 3

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Fux reage a Bolsonaro e fala 
em crime de responsabilidade

A presidenta nacional do PT e vice-líder da Bancada do partido na Câ-
mara, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou ontem que o pronunciamento
do presidente da Casa, deputado Arthur Lira, sobre o discurso de ataque
ao STF e à própria democracia, feito pelo presidente Jair Bolsonaro nessa
terça durante manifestações no Dia 7 de Setembro, “apequenou a Câma-
ra dos Deputados”. Em um duro pronunciamento na tribuna da Câmara,
Gleisi acusou Lira de ter se acovardado perante as ameaças de Bolsonaro.

“Esta Casa tem um papel grande perante a República, as suas instituições
e a democracia. O discurso do presidente Arthur Lira foi um discurso de
retranca, foi um discurso de passar pano, foi um discurso fraco, acovar-
dando o Parlamento e a Câmara , passando pano em cima de um presi-
dente que comete sistematicamente crimes e que, ontem, discursou no-
vamente cometendo crimes contra a Constituição Federal e contra o Su-
premo Tribunal Federal, um dos Poderes da República”, disse. PÁGINA 3

Lira se acovarda e ‘passa pano’ para Bolsonaro Anvisa aprova
medicamento
para casos
leves de Covid

SOTROVIMABE
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Bovespa tem a maior
queda desde anulação
de condenação de Lula 

As declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro durante
os atos de raiz golpista desta
terça-feira passada derruba-
ram a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa).

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), caiu 3,78%, a 113.412 pon-
tos, na esteira dos ataques do
presidente ao STF (Supremo
Tribunal Federal) proferidos
nas manifestações de 7 de se-
tembro. A queda se acentuou
após o presidente do Supre-
mo, Luiz Fux, responder a Bol-
sonaro.

Ao se referir à afirmação de
Bolsonaro sobre descumprir
decisões judiciais do ministro
Alexandre de Moraes, Fux dis-

se que, se confirmada, a ação
configuraria crime de respon-
sabilidade.

A queda de ontem é a maior
desde 8 de março, quando o
Ibovespa recuou quase 4% após
o STF anular as condenações
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Na ocasião Lula
recuperou os direitos políticos -
e hoje é o principal adversário
de Bolsonaro para 2022.

Refletindo o clima tenso, o
dólar subiu 2,87%, cotado a R$
5,325, a maior alta desde 24 de
junho de 2020.

O risco-país também au-
mentou. Medido pelo CDS de
cinco anos, o indicador subiu
1,86%, a 179.674 pontos.
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Produção de veículos 
cresce 0,3% em agosto
A

produção de veículos
teve aumento de 0,3%
em agosto chegando a

164 mil unidades. Já na compa-
ração com agosto de 2020,
quando foram produzidas 210
mil unidades, houve queda de
21,9%. No acumulado do ano o
setor registrou expansão de 33%
com a produção de 1.476,1 mil
veículos.

Os dados foram divulgados
ontem, em São Paulo, pela Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfa-

vea), que observou o aumento
no mês mesmo com as paralisa-
ções totais ou parciais de 11 fá-
bricas, por conta da falta de se-
micondutores.

"Essa situação dos semicon-
dutores traz uma enorme impre-
visibilidade para o desempenho
da indústria no restante do ano.
Num cenário normal, estaría-
mos produzindo num ritmo ace-
lerado nesta época, quando as
vendas geralmente ficam mais
aquecidas. No ano passado, tí-
nhamos boa produção no se-

gundo semestre, mas uma de-
manda imprevisível em função
da pandemia. Neste ano, temos
a volta da demanda, mas infeliz-
mente uma quebra considerável
na produção", disse o presidente
da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

Segundo a entidade, a crise
dos semicondutores reflete nos
estoques que estão sendo con-
sumidos rapidamente e sem
condição de renovação a curto
prazo. No início do mês, havia
76,4 mil unidades disponíveis, o
suficiente para menos de duas

semanas de vendas, o que expli-
ca as filas de espera para vários
produtos.

Por conta do baixo nível de
estoques, os licenciamentos em
agosto totalizaram 172,8 mil
unidades, com queda de 1,5%
sobre julho e de 5,8% em relação
a agosto de 2020.

Já as vendas para o comércio
exterior apresentaram resultado
positivo com o embarque de
29,4 mil autoveículos, 23,9% a
mais do que em julho e 5,5% a
mais do que em agosto de 2020.

MERCADOS

Cesta básica sobe em 13 das 17
capitais pesquisadas em agosto 

O custo médio da cesta básica
em agosto teve alta em 13 das 17
capitais pesquisadas pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos
(Dieese). O levantamento, divul-
gado ontem, mostra que os maio-
res aumentos foram em Campo
Grande (3,48%), Belo Horizonte
(2,45%) e Brasília (2,1%).

As quedas nos preços foram
registradas em Aracaju (-6,56%),
Curitiba (-3,12%), Fortaleza 

(-1,88%) e João Pessoa (-0,28%).
A cesta mais cara é a de Porto

Alegre que custa R$ 664,67 e teve
alta de 1,18% em agosto. A de Flo-
rianópolis é a segunda mais cara
(R$ 659), com elevação de 0,7%
no mês. A de São Paulo ficou em
R$ 650,50, com variação de 1,56%.

A cesta básica mais barata é a
de Aracaju, no valor de R$ 456,40,
seguida pela de Salvador (R$
485,44) e de João Pessoa (R$
490,93).

Em Brasília, a cesta básica acu-
mula alta de 34,13% em relação a
agosto de 2020 e custa, hoje, R$
594,59. Na comparação com
agosto do ano passado, o conjun-
to básico de alimentos teve eleva-
ção nos preços em todas as capi-
tais pesquisadas.

Nos primeiros oito meses de
2021, a cesta básica teve aumento
de 11,12% em Curitiba, o maior
no período, com valor atual de R$
600,47.

Entre os produtos que ajuda-
ram a puxar a alta no custo, está
o café em pó que subiu em to-
das as capitais. A elevação che-
gou a 24,78% em Vitória. O açú-
car teve alta em 16 capitais, com
aumentos que ficaram em
10,54% em Florianópolis e
9,03% em Curitiba.

O litro do leite integral subiu
em 14 capitais pesquisadas, com
alta de 5,7% em Aracaju e de
2,41% em João Pessoa.

DIEESE

Indicador do mercado
de trabalho sobe 0,9p 

FGV

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp), medido pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV), subiu 0,9 ponto em agos-
to e chegou a 90,1 pontos. Esse é
o maior nível desde fevereiro de
2020 (92 pontos), ou seja, perío-
do pré-pandemia no Brasil.  

“O IAEmp avança pelo
quinto mês consecutivo e se
aproxima do nível pré pande-
mia. Após o impacto da segun-
da onda de covid, o movimen-
to iniciado de flexibilização
desde então parecem ter con-
tribuído para a retomada do
mercado de trabalho. O resul-
tado mais tímido do indicador

nesse mês sugere que essa re-
cuperação ainda deve ser gra-
dual. O controle da pandemia
e a melhora do setor de servi-
ços, setor que mais emprega,
são fundamentais para a conti-
nuidade desse cenário positi-
vo”, disse o economista da
FGV Rodolpho Tobler.

O IAEmp, medido com base
em entrevistas com consumi-
dores e empresários da indús-
tria e dos serviços, busca ante-
cipar tendências do mercado
de trabalho no país. Dos sete
componentes do IAEmp, a si-
tuação corrente dos serviços
foi a que mais contribuiu para
a alta do índice, com um avan-
ço de 7,4 pontos.

Nota
PETROBRAS INICIA PROCESSO DE VENDA DOS CAMPOS
DE URUGUÁ E TAMBAÚ

A Petrobras informou ontem que iniciou o processo de venda da
totalidade de sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú,
pertencentes à concessão BS-500, localizada na Bacia de Santos, no
estado do Rio de Janeiro.  
A produção dos campos foi de aproximadamente 5 mil barris de óleo
por dia (bpd) e 918 mil m3/dia de gás, em 2020.
"Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de

portfólio, redução do endividamento e à melhoria de alocação do
capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus
recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-
profundas", afirmou.
A concessão BS-500 foi adquirida pela Petrobras na Rodada Zero da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Os campos estão situados na porção norte da Bacia de Santos, entre
140 e 160 km da costa do estado do Rio de Janeiro, em lâmina
d’água que varia de 1 mil a 1,5 mil metros. A Petrobras detém
100% de participação em ambos.

Arrecadação com multa para
seguradoras deve dobrar neste ano
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

A Susep (Superintendência
de Seguros Privados) turbinou
neste ano a arrecadação com
multas aplicadas a seguradoras.

De janeiro a agosto, foram
mais de R$ 13 milhões em mul-
tas por descumprimento de nor-
mas do setor, ante quase R$ 7,5

milhões em todo o ano de 2020 e
R$ 6,9 milhões em 2019 também
inteiro, segundo a Susep.

A autarquia atribui o avanço
da arrecadação ao reforço no
trabalho de análise dos proces-
sos sancionadores administrati-
vos, com julgamento dos pro-
cessos de primeira instância e
aceleração na tramitação da se-

gunda instância.
Segundo a Susep, o prazo de

tramitação atual para o julga-
mento fica em 75 dias, ante 682
dias em média em 2018.

O estoque da autarquia caiu
de 2.600 processos no início de
2019 para 265 processos em
agosto deste ano, segundo a Su-
sep. Casos com mais de quatro

anos correm risco de prescrição.
A velocidade tende a aumen-

tar com a entrada em vigor de
simplificação regulatória e tec-
nologias, com novos modelos de
contrato. A supervisão também
segue com a implantação de
métodos em que a Susep pode
atuar como o cliente oculto des-
de 2020.

SUSEP

Montadoras temem perder 
investimentos em meio a crise política
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

A Anfavea (associação das
montadoras) já se prepara para a
próxima crise. Os sinais negativos
vindos da política e da economia
podem trazer queda na demanda
após um longo período de filas de
espera por falta de componentes
nas linhas de produção.

"A gente já está com dificul-
dades por conta do planeja-
mento de produção, entramos

esse ano com problemas de for-
necimento e de logística. Já es-
tamos com muitos temas para
fazer a gestão, e o que aconte-
ceu ontem (os atos de raiz gol-
pista do 7 de Setembro) não
ajuda na retomada", diz Luiz
Carlos Moraes, presidente da
Anfavea, durante divulgação
dos resultados de agosto do se-
tor, realizada ontem.

"Não nos cabe aqui discutir
como isso será resolvido, espe-

ramos que o Supremo (Tribu-
nal Federal), do ponto de vista
jurídico, encontre uma solução
e, do ponto de vista político,
que o Congresso tenha a deci-
são mais sábia possível, ouvin-
do a sociedade", afirma Mo-
raes. "A imagem do país já não é
boa, esses últimos eventos
criam maiores preocupações
em nossas matrizes."

"Sempre que vamos discutir
com as matrizes, a primeira parte

das reuniões é sobre a situação
política e econômica do país. Dis-
putamos espaço com países com
melhores condições de receber
investimentos e com um ambien-
te institucional estável", diz o pre-
sidente da Anfavea.

Quando ocorrer a nova reto-
mada, as montadoras instaladas
no Brasil precisarão disputar in-
vestimentos com outros países. E
é aí que o cenário político pode
ter influência negativa.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
publicidade@diariodoacionista.com.br
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SP estuda aplicar
quarta dose de vacina
em transplantados

COVID-19

ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL 

Representantes do Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo anunciaram on-
tem que estudam a aplicação de
uma quarta dose de vacina con-
tra a Covid-19 em pessoas
transplantadas. Eles avaliam
que a resposta imune apresen-
tada por pacientes transplanta-
dos é bem mais baixa do que na
população em geral.  

Segundo José Medina, inte-
grante do Centro de Contin-
gência do Coronavírus em São
Paulo e superintendente do
Hospital do Rim, na capital
paulista, a baixa imunidade
ocorre com todas as vacinas
aplicadas no Brasil. Uma das
causas para essa baixa respos-
ta, de acordo com Eloísa Bon-
fá, diretora do Hospital das
Clínicas, pode se referir aos
medicamentos tomados pelos
transplantados. 

“Nos pacientes transplan-
tados que receberam a primei-
ra e segunda dose de outras
vacinas, da Pfizer, da AstraZe-
neca ou da Moderna, a respos-
ta foi tão precária quanto a
resposta da CoronaVac. Por is-
so que a nossa proposta agora
é fazer reforço da quarta dose,
talvez de uma quinta dose, pa-
ra aquelas pessoas que não ti-
veram uma resposta adequa-
da”, explicou Medina.

Medina disse que um estu-
do feito com 12 mil transplan-
tados apontou que 21% deles
tiveram 

Covid-19. Um em cada
quatro desses pacientes trans-
plantados positivos para a Co-
vid-19 morreu por causa da
doença. “Isso é dez vezes
maior do que na população
em geral”, disse.

O estudo comparou pa-
cientes transplantados e fun-
cionários do Hospital do Rim.
Após a primeira dose da vaci-
na CoronaVac, produzida pelo
Instituto Butantan e a farma-
cêutica chinesa Sinovac, a so-
roconversão ou formação de

anticorpos contra a Covid-19
foi de 79% entre os funcioná-
rios. Já nos transplantados, foi
apenas de 15%. 

“A resposta sorológica do
paciente transplantado contra
o vírus induzida pela vacina
foi cinco vezes menor que na
população de funcionários do
hospital”, disse Medina. Já
após a segunda dose, a respos-
ta foi de 98% entre os funcio-
nários e apenas 45% entre os
pacientes transplantados.

Por isso, segundo ele, foi
iniciado um estudo para ava-
liar a resposta após a aplicação
de uma terceira dose da vaci-
na CoronaVac em pacientes
transplantados. “O estudo foi
feito antes do assunto da ter-
ceira dose ser abordado na po-
pulação em geral, porque essa
resposta no transplantado es-
tava nos intrigando muito. E a
terceira dose aumentou para
53% a resposta nos pacientes
transplantados”, disse.

Ao contrário do governo fe-
deral, o estado de São Paulo
está utilizando a CoronaVac
como dose de reforço para ido-
sos e pacientes imunossupri-
midos. Para o governo federal,
somente outras vacinas devem
ser aplicadas como dose adi-
cional para essa população,
principalmente a Pfizer/Bio-
NTech, já que a resposta imu-
ne apresentada pela Corona-
Vac tende a ser menor para es-
se público. Especialistas tam-
bém têm criticado o governo
paulista pelo uso da Corona-
Vac como dose de reforço para
idosos, já que a resposta desse
imunizante tende a ser mais
baixa entre os idosos.

São Paulo começou a apli-
car a terceira dose de vacina
contra a Covid-19 na segunda-
feira passada. Essa vacinação,
segundo o governo de São
Paulo, será escalonada, ini-
ciando pelas pessoas com ida-
de acima de 90 anos. No pri-
meiro dia de vacinação, quase
99% das doses adicionais apli-
cadas foram de CoronaVac.

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Fux reage a Bolsonaro e fala
em crime de responsabilidade
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

E
m discurso na abertura
da sessão do plenário
ontem, o presidente do

STF (Supremo Tribunal Federal),
Luiz Fux, afirmou que a ameaça
de Jair Bolsonaro de descumprir
decisões judiciais do ministro
Alexandre de Moraes, se confir-
mada, configura "crime de res-
ponsabilidade".

"Se o desprezo às decisões ju-
diciais ocorre por iniciativa do
chefe de qualquer dos Poderes,
essa atitude, além de representar
atentado à democracia, configu-
ra crime de responsabilidade, a
ser analisado pelo Congresso
Nacional", afirmou Fux.

"Ninguém fechará esta corte.
Nós a manteremos de pé, com
suor e perseverança", declarou o
presidente do Supremo.

Na terça-feira passada, diante
de milhares de apoiadores em
Brasília e em São Paulo, Bolsona-
ro fez ameaças golpistas ao STF.
Disse que não aceitará que qual-
quer autoridade tome medidas
ou assine sentenças fora das qua-
tro linhas da Constituição e de-

clarou que não cumpriria mais
decisões de Moraes.

Segundo Fux, "num ambiente
político maduro, questionamen-
tos às decisões judiciais devem
ser realizados não através da de-
sobediência, não através da de-
sordem, e não através do caos
provocado, mas decerto pelos re-
cursos, que são as vias proces-
suais próprias".

"Ofender a honra dos minis-
tros, incitar a população a propa-
gar discursos de ódio contra a
instituição do Supremo Tribunal
Federal e incentivar o descum-
primento de decisões judiciais
são práticas antidemocráticas,
ilícitas e intoleráveis, que não po-
demos tolerar em respeito ao ju-
ramento constitucional que fize-
mos ao assumir uma cadeira na
corte", afirmou o ministro.

De acordo com o presidente
do STF, o tribunal não aceitará
ameaças. "Imbuído desse espíri-
to democrático e de vigor institu-
cional, este Supremo Tribunal
Federal jamais aceitará ameaças
à sua independência nem intimi-
dações ao exercício regular de
suas funções."

Sem citar nominalmente Bol-
sonaro, referindo-se a ele como
"chefe da nação", Fux falou em
"falsos profetas do patriotismo".

"Infelizmente, tem sido cada
vez mais comum que alguns mo-
vimentos invoquem a democra-
cia como pretexto para a promo-
ção de ideias antidemocráticas.
Estejamos atentos a esses falsos
profetas do patriotismo, que ig-
noram que democracias verda-
deiras não admitem que se colo-
que o povo contra o povo, ou o
povo contra as suas próprias ins-
tituições", disse.

"Povo brasileiro, não caia na
tentação das narrativas fáceis e
messiânicas, que criam falsos
inimigos da nação", ressaltou
Fux.

"A crítica institucional não se
confunde -e nem se adequa-
com narrativas de descredibili-
zação do Supremo Tribunal e de
seus membros, tal como vem
sendo gravemente difundidas
pelo chefe da nação", afirmou.

A manifestação de Fux no ple-
nário foi combinada com os de-
mais ministros em reunião por
vídeo na noite de terça, quando

decidiram que caberia ao presi-
dente da corte falar em nome de
todos na sessão desta quarta.

"Ou o chefe desse Poder en-
quadra o seu (ministro) ou esse
Poder pode sofrer aquilo que nós
não queremos", disse Bolsonaro
em Brasília na manhã de terça,
em recado ao presidente do Su-
premo.

O chefe do Executivo também
fez referência a recentes decisões
de Moraes, relator da maioria
das investigações em curso no
STF que miram Bolsonaro e seus
apoiadores. "Porque nós valori-
zamos e reconhecemos e sabe-
mos o valor de cada Poder da Re-
pública", disse o presidente.

Além de Moraes, o ministro
Luís Roberto Barroso, também
presidente do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral), é alvo dos ata-
ques nas últimas semanas em ra-
zão da defesa que o magistrado
faz do sistema eleitoral.

"Nós todos aqui na Praça dos
Três Poderes juramos respeitar a
nossa Constituição. Quem age
fora dela se enquadra ou pede
para sair", disse Bolsonaro na
terça.

700 mil alunos poderão
receber merenda extra

REDE ESTADUAL

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

O governo de São Paulo
anunciou ontem a implemen-
tação de uma merenda escolar
extra para mais de 700 mil es-
tudantes em situação de vul-
nerabilidade na rede estadual
de ensino.

A medida vai entrar em vi-
gor a partir de 27 de setembro,
após as famílias de baixa renda
inseridas no CadÚnico (Ca-
dastro Único), do governo fe-
deral, inscreverem os alunos
no sistema da Secretaria Esta-
dual da Educação.

"Esta é uma medida para
proteger os alunos vulneráveis",
afirmou o governador João Do-
ria (PSDB), em entrevista coleti-
va na tarde desta quarta.

No total, serão R$ 424 mi-
lhões investidos na ação, de
acordo com o governo estadual.

Os estudantes que preten-

dem fazer parte do programa
precisam manifestar interesse
no site da Secretaria Escolar
Digital (https://sed.educa-
cao.sp.gov.br/saiba-como-
acessar) a partir de hoje. As re-
feições começam a ser servidas
a partir do dia 27.

As aulas na rede estadual vol-
taram no começo de agosto. As
escolas podem receber até 100%
dos alunos, desde que respeita-
das algumas regras, como a dis-
tância de 1 metro entre os estu-
dantes em sala de aula.

"Os demais protocolos se-
guem vigentes como o uso
constante de máscara, higieni-
zação das mãos com álcool gel
e aferição de temperatura", afir-
ma a secretaria, que diz tam-
bém ter implantado uma bolsa
com pagamento de R$ 1 mil ao
ano, cujo valor é diluído men-
salmente para tentar evitar a
evasão escolar.

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

06:10 17:58
18º30º 90%

Kassab: Bolsonaro terá que
escolher desmoralização
ou impeachment

ARMADILHA

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Para Gilberto Kassab, presi-
dente do PSD, Jair Bolsonaro
construiu uma armadilha para si
próprio com o discurso golpista
que proferiu na avenida Paulista
para seus apoiadores na terça-fei-
ra.  Ao dizer que não cumprirá
mais determinações do ministro
do Supremo Alexandre de Mo-
raes, o presidente restringiu seu
futuro político a duas alternativas,
avalia Kassab: o impeachment ou
a desmoralização.

"Se cumprir o que assumiu em
público, de não respeitar as insti-
tuições, vai consolidar as condi-
ções para o impeachment. Se não
avançar nos seus compromissos,
ficará desmoralizado. É uma sinu-
ca de bico, na qual ele se colocou",
afirma o ex-prefeito de São Paulo.

"Se partir para o rompimento
com as instituições, cria o am-
biente para o impeachment. Se
não avançar, foi um blefe e fica a
desmoralização dele. Criou uma
armadilha para ele mesmo", resu-

me o ex-ministro.  O PSD vai criar
uma comissão de acompanha-
mento do impeachment do presi-
dente. A comissão terá como obje-
tivo analisar continuamente os
pronunciamentos e a conduta de
Bolsonaro, com o objetivo de defi-
nir qual postura o PSD deverá to-
mar diante deles, que pode ser, ao
fim, o apoio oficial ao pedido de
impeachment do presidente.

Ela será composta, a princípio,
pelo senador Nelsinho Trad, líder
do PSD no Senado, Antonio Brito,
líder do partido na Câmara, e Kas-
sab. Diante da elevação da tempe-
ratura, o dirigente partidário tem
abandonado o discurso que vinha
reiterando de que o instrumento
do impeachment não pode ser ba-
nalizado no Brasil.

"Temos avaliações de alguns
importantes juristas apontando
que apenas as falas, as manifesta-
ções, seriam razões suficientes pa-
ra justificar o processo. Vamos
acompanhar a conduta do gover-
no para determinar, ou não, a de-
fesa “, disse Kassab.

Anvisa aprova
medicamento
para casos
leves de Covid 
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

A Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária)
aprovou ontem, por unanimi-
dade, o pedido de uso emer-
gencial de um novo medica-
mento para pacientes com
Covid-19, o sotrovimabe.

O pedido foi apresentado
pela fabricante GlaxoSmithK-
line Brasil, em julho deste
ano. O medicamento é indi-
cado para pacientes com ca-
sos leves e moderados da
doença, mas que apresentem
alto risco de progressão da
Covid-19.

Entre os fatores de alto ris-
co apontados pela Anvisa es-
tão idade avançada, obesida-
de, doença cardiovascular, in-
cluindo hipertensão, doença
pulmonar crônica. Além de
asma, diabete, doença renal
crônica, incluindo aqueles em
diálise, doença hepática crô-
nica e imunossuprimido.

SOTROVIMABE

Nota
ASSINADO TERMO QUE PERMITIRÁ CONEXÃO 
DE GUARULHOS COM ESTAÇÃO DE TRENS

Um termo aditivo na concessão do Aeroporto Internacional de
Guarulhos foi assinado na terça-feira passada para
implantação de um sistema do tipo automated people mover
(APM). O veículo automatizado e movido por ar comprimido
vai conectar os três terminais de passageiros do aeroporto à
estação da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM).  
Atualmente, a ligação entre o sistema de trens e o aeroporto,
que localizado na Grande São Paulo, é feita por ônibus
fornecidos pela concessionária GRU Airport. O novo modelo é
baseado nas soluções usadas em aeroportos como os de
Atlanta, Chicago, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados
Unidos, e deve economizar tempo dos passageiros, além de
ser menos poluente.

Lira se acovarda e ‘passa pano’ nos 
ataques antidemocráticos de Bolsonaro

A presidenta nacional do PT
e vice-líder da Bancada do par-
tido na Câmara, deputada Glei-
si Hoffmann (PR), afirmou nes-
ta quarta-feira que o pronun-
ciamento do presidente da Ca-
sa, deputado Arthur Lira (PP-
AL), sobre o discurso de ataque
ao STF e à própria democracia,
feito pelo presidente Jair Bolso-
naro nessa terça durante mani-
festações no Dia 7 de Setembro,
“apequenou a Câmara dos De-
putados”.

Em um duro pronunciamen-
to na tribuna da Câmara, Gleisi
acusou Lira de ter se acovarda-
do perante as ameaças de Bol-
sonaro.

“Esta Casa tem um papel
grande perante a República, as
suas instituições e a democra-
cia. O discurso do presidente
Arthur Lira foi um discurso de
retranca, foi um discurso de
passar pano, foi um discurso
fraco, acovardando o Parla-
mento e a Câmara dos Deputa-
dos, passando pano em cima de
um presidente que comete sis-
tematicamente crimes e que,
ontem, discursou novamente
cometendo crimes contra a

Constituição Federal e contra o
Supremo Tribunal Federal, um
dos Poderes da República”,
afirmou.

A presidenta do PT lamentou
que o presidente da Câmara te-
nha saudado os atos de ontem
como “democráticos”. Gleisi
Hoffmann lembrou que os atos
bolsonaristas defenderam aber-
tamente a ditadura e o golpe, e
até mesmo o fechamento do
STF. “E querem que o Presidente
da República não cumpra deci-
sões judiciais — aliás, ele mesmo
disse isso —, atos que incitam a
violência”, alertou.

Sobre as consequências do
discurso de Jair Bolsonaro, a par-
lamentar lembrou que na manhã
de ontem, um dia após os atos
golpistas, “um bando de bolso-
naristas” tentou atacar jornalis-
tas em frente ao Ministério da
Saúde. “É isso o que nós vamos
querer para o nosso Brasil?”, in-
dagou Gleisi Hoffmann.

A petista ressaltou ainda que
Arthur Lira precisa entender que,
nesse momento de risco para a
democracia, ele tem a obrigação
de agir de acordo com a Consti-
tuição. “O seu poder, deputado

Arthur Lira, não é um poder mo-
derador, não é de moderar as re-
lações. Seu poder é defender a
Constituição Federal, seu poder
é defender a República, seu po-
der é de falar firme e forte diante
dos crimes cometidos por um
presidente que ataca a democra-
cia”, cobrou.

IMPEACHMENT 
Segundo Gleisi Hoffmann, o

presidente da Câmara deveria ter
anunciado ontem que acataria um
dos mais de 120 pedidos de im-
peachment de Bolsonaro, que
apoiaria a devolução da MP que
defende as Fake News e que a Casa
não votaria mais “nenhuma maté-
ria que tenha vindo das mãos de
um presidente criminoso, que
aliás desrespeita o Congresso Na-
cional e a Câmara dos Deputa-
dos”.

“Nós vamos estar aqui, lutando
pela democracia, e hoje o presi-
dente do Supremo, Luiz Fux, colo-
cou o problema, a política do caos
e o crime de responsabilidade. Ca-
be à Vossa Excelência, deputado
Arthur Lira, tomar as providências
sob pena da próxima ofensiva do
golpista bolsonarista ser querer

exatamente o fechamento da Casa
que Vossa Excelência preside”,
alertou. (Héber Carvalho)

FALAS DE LIRA
Sem citar o aumento da pressão

pelo impeachment, o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
fez ontem um discurso em que ele-
vou o tom de crítica ao presidente
Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo
tempo, enviou sinais de tentativa
de apaziguamento.

"É hora de dar um basta a essa
escalada, em um infinito looping
negativo", afirmou, dizendo tam-
bém que "bravatas em redes so-
ciais, vídeos e um eterno palanque
deixaram de ser um elemento vir-
tual e passaram a impactar o dia a
dia do Brasil de verdade".

Ele não citou Bolsonaro nomi-
nalmente. Essa foi a primeira ma-
nifestação de Lira após os atos com
ameaças golpistas feitas pelo chefe
do Executivo nesta terça-feira, no
feriado de 7 de Setembro.

"Na discórdia, todos perdem",
disse o presidente da Câmara no
pronunciamento, gravado em seu
gabinete, acrescentando que não
há espaço para "radicalismos e ex-
cessos".

Petistas pedem
a TSE que
investigue uso
de recursos 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O deputado federal Rui Fal-
cão (PT-SP) e o advogado Mar-
co Aurélio de Carvalho entra-
ram com requerimento junto
ao TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) para que apure se houve
uso de recursos ilícitos (públi-
co, privados ou estrangeiros)
na organização dos atos de
apoio a r Bolsonaro em 7/9.

A petição foi feita para que a
investigação seja acrescentada
ao inquérito tocado pelo corre-
gedor-geral do tribunal, Luís
Felipe Salomão, que já apura o
uso de recursos públicos em
ataques de Bolsonaro às urnas
eletrônicas. Segundo o docu-
mento, a militância "foi esti-
mulada pelo uso de recursos fi-
nanceiros de fontes diversas,
deixando claro com isso que
transita pelas mãos dos altos
chefes do bolsonarismo quan-
tias elevadas de recursos finan-
ceiros 

ATOS DE 7/9
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RJ publica edital para
instalação de câmeras
em órgãos de segurança

FISCALIZAÇÃO

Com o objetivo de dar
mais transparência e segu-
rança para os agentes e para
a população, o Governo do
Estado publicou ontem, no
Diário Oficial, o edital para a
implantação das câmeras
operacionais portáteis para
órgãos de segurança e fiscali-
zação do Estado do Rio. Após
esta etapa, será realizada a li-
citação na modalidade pre-
gão eletrônico, programada
para o próximo dia 21. Coor-
denada pela Secretaria de Es-
tado da Casa Civil, a licitação
levará em conta o menor pre-
ço unitário por item.

“É uma importante medi-
da para a nossa segurança.
Tenho um compromisso de
avançar com as câmeras para
policiais  e  outros agentes
que zelam pela população.
Continuo com foco na segu-
rança por meio de tecnolo-
gias e esse é mais um passo
nesse sentido”, afirmou o go-
vernador Cláudio Castro

Na primeira fase de fun-
cionamento serão contem-
pladas as secretarias de Polí-
cia Militar, Polícia Civil, Go-
verno (Segurança Presente e
Lei Seca), Casa Civil (Opera-
ção Foco) e Fazenda (fiscais),

além do Detran, Inea e De-
tro. Na segunda fase, será a
vez do Procon, Instituto de
Pesos e Medidas e Departa-
mento de Recursos Minerais.

“Todas as etapas legais
estão sendo cumpridas e es-
tamos otimistas para que em
breve essas câmeras sejam
uma realidade no dia a dia
das forças de segurança do
Estado”, disse o secretário de
Estado da Casa Civil, Nicola
Miccione.

A instalação de câmeras
portáteis nos uniformes dos
agentes civis e militares dos
órgãos de segurança pública
e fiscalização foi estabeleci-
da por decreto do governa-
dor Cláudio Castro e faz par-
te do projeto de transparên-
cia do Governo do Estado.
Além de proteger os servido-
res em casos de falsas acusa-
ções, o uso do equipamento
vai aumentar a transparência
e a fiscalização das ações po-
liciais. As imagens geradas
em função de ocorrências
poderão ficar armazenadas
até o período de um ano.

Todas as informações so-
bre o edital estão disponibili-
zadas no site oficial do Gover-
no neste link.

AVANÇO DO TALIBÃ

Crise no Afeganistão aumenta
risco de terrorismo na Europa
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

A
tomada de poder pelo
grupo fundamentalis-
ta islâmico Talibã no

Afeganistão aumenta o risco de
terrorismo na Europa, mas as
ações devem ser mais pontuais
que as das décadas passadas,
afirmam especialistas em ativi-
dades extremistas e na preven-
ção de atentados.

A possibilidade de que gran-
des operações sejam prepara-
das no país da Ásia Central e
realizadas na Europa "parece
estar excluída", principalmente
porque as agências antiterro-
rismo se fortaleceram muito
após os atentados do 11 de Se-
tembro, diz o ex-agente de in-
teligência francês Claude Mo-
niquet, que dirige o Centro Eu-
ropeu de Inteligência Estratégi-
ca e Segurança.

A recriação de uma base de
retaguarda da Al Qaeda no Afe-
ganistão para atentados terro-
ristas no Ocidente também é
vista como pouco provável no
curto prazo pelo islamologista
Alain Grignard, professor de
ciência política e criminologia
da Universidade de Liège, na
Bélgica.

Segundo o professor, o Talibã
fará tudo para evitar que o Afe-
ganistão seja visto como territó-
rio livre para terroristas. "Foi jus-

tamente devido à Al Qaeda que o
emirado islâmico construído pe-
lo Talibã em 1996 foi destruído",
afirma Grignard, que atuou na
divisão antiterrorismo da Polícia
Judiciária Federal belga e integra
o Centro de Estudos de Terroris-
mo e Radicalização da Universi-
dade de Liège.

O islamologista diz que o pro-
jeto atual do Talibã, assim como
o de 25 anos atrás, é "essencial-
mente nacionalista –de cons-
truir um Estado, segundo eles,
'islamicamente puro'". Assim,
sem uma liderança com o di-
nheiro e o carisma que tinha
Osama bin Laden, a Al Qaeda
não deverá conseguir se impor.

Também o Estado Islâmico
não deve se tornar uma ameaça
maior para os países europeus,
de acordo com Grignard, por-
que é inimigo do Talibã e da Al
Qaeda e "estará muito ocupado
lutando contra esta última para
conseguir montar operações na
Europa". Se não terá impacto di-
reto, o sucesso do Talibã em Ca-
bul pode incentivar ataques
pontuais, como esfaqueamen-
tos e atropelamentos, afirma o
professor, e, de acordo com Mo-
niquet, "certamente dará um
novo ímpeto ao movimento ji-
hadista global".

Segundo ele, foi o que ocor-
reu em 1989, após a vitória dos
mujahidin (combatentes islâmi-
cos) contra o Exército soviético.

"Bin Laden disse: 'Derrotamos a
segunda potência militar do
mundo, agora vamos atrás da
primeira'. E isso foi feito em 11
de setembro de 2001".

O fato de que o governo afe-
gão, apoiado por EUA e Otan
durante 20 anos, desmoronou
em poucas semanas quase sem
luta deve encorajar islâmicos ra-
dicais, afirma o analista. "Direta
ou indiretamente, em Cabul a ji-
had global encontrou uma se-
gunda juventude. Pode não de-
morar muito para que pague-
mos o preço", diz Moniquet, au-
tor de "Daech - La Main du Dia-
ble" (EI, a mão do diabo, inédito
no Brasil).

"O islamismo é um fenômeno
global, e o advento do regime ta-
libã no Afeganistão galvaniza is-
lâmicos em todo o mundo",
concorda a educadora belgo-
marroquina Fadila Maaroufi, di-
retora do Observatório dos Fun-
damentalismos, com sede em
Bruxelas. Ela cita como exemplo
comemorações em rede social
quando o Talibã tomou posse
do palácio presidencial afegão,
feitas por fundadores da Baraka-
city, entidade dissolvida em
2020 pelo governo francês após
o assassinato do professor de
história Samuel Paty.

Considerada salafista (que
segue um islamismo ultracon-
servador e internacionalista), a
Barakacity tem muitos apoiado-

res na França e na Bélgica, de
onde saíram vários dos terroris-
tas responsáveis por atentados
em 2015 e 2016. "Vários grupos
jihadistas em várias partes do
mundo celebraram os recentes
acontecimentos no Afeganis-
tão", afirma Annelis Pauwels,
pesquisadora de contraterroris-
mo e crimes transnacionais,
com foco na União Europeia e
no Oriente Médio.

Para ela, que atua no Vlaams
Vredesinstituut (Instituto para a
Paz, centro independente de
pesquisa do Parlamento Fla-
mengo), a ascensão do Talibã
pode ser usada como propagan-
da, para fortalecer nos jihadis-
tas a convicção de que o terro-
rismo leva à vitória, mesmo
contra uma potência global co-
mo os EUA.

O valor simbólico da retoma-
da de Cabul "antes mesmo do
aniversário do 11 de Setembro"
também foi ressaltado por
Charles Lister, diretor dos pro-
gramas Síria e Combate ao Ter-
rorismo e Extremismo no Insti-
tuto do Oriente Médio, baseado
em Washington. "É impossível
subestimar o quão significativo
isso será para o movimento ji-
hadista em todo o mundo –um
efeito que será colhido por
anos, se não décadas", afirmou
em análise para o instituto, dias
antes da queda do governo no
Afeganistão.

PRIMAVERA: Sol e aumento de nuvens de manhã. 
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Uruguai fecha acordo de
livre-comércio com a China
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O
presidente do Uru-
guai, Luís Lacalle
Pou, anunciou na

noite de terça-feira passada que
o país realiza "avanços concre-
tos" para um acordo de livre-co-
mércio com a China.

Trata-se do primeiro anúncio
de negociações fora do Merco-
sul desde que o Uruguai comu-
nicou a seus parceiros do bloco
que, ao não poder avançar com
a proposta de flexibilização do
grupo, apostaria em iniciar con-
versas unilaterais com outros
países com o objetivo de obter
mais acordos comerciais.

O mandatário convocou lí-
deres de todos os partidos polí-
ticos para transmitir a notícia
sobre as negociações. O país
passará agora a um período de
análise sobre as possibilidades
de o acordo ir adiante, e para is-
so, segundo afirmou o presi-
dente, seria necessário o empe-
nho das demais forças políticas,
assim como de empresários e
sindicatos.

Lacalle Pou afirmou que con-
versou com o líder chinês, Xi
Jinping, e que a previsão de am-
bos é que o documento esteja
pronto em novembro.

Indagado em uma entrevista a
jornalistas locais se isso causaria
problemas com os demais mem-
bros do Mercosul, o uruguaio res-
pondeu que acreditava que não.

"Se houver algum incômodo,
não passará disso", afirmou. E
acrescentou: "Temos uma voca-
ção histórica de pertencer ao
Mercosul e, ao mesmo tempo,
de abrir nossas fronteiras ao
mercado mundial. Já tínhamos
dito a nossos sócios que iríamos
avançar com relação a esse
acordo, e isso fizemos."

Lacalle Pou disse ainda que
os ministros das relações exte-
riores de Paraguai, Brasil e Ar-
gentina já estão a par dos avan-
ços da negociação com a China.

O governo do Uruguai enten-
de que não precisa do aval dos
demais sócios do bloco para
avançar com esse acordo, algo
que vem sendo contestado pela
Argentina, o membro mais pro-

tecionista do Mercosul.
Na entrevista, Lacalle Pou

afirmou que o Uruguai tem a in-
tenção de fazer outros acordos
de livre-comércio. "Queremos
fazer com todos. Se os EUA qui-
serem, nós queremos fazer com
eles também. Estamos passando
da palavra à ação porque quere-
mos a prosperidade para nossos
compatriotas".

Num encontro comemorati-
vo dos 30 anos do Mercosul, em
março, o presidente argentino,
Alberto Fernández, afirmou que
o país não queria ser "um peso
para ninguém, se somos um pe-
so, que tomem outro barco" em
resposta a uma colocação de La-
calle Pou sobre a necessidade de
flexibilizar o Mercosul.

Lacalle Pou e Fernández tive-
ram dois encontros depois dessa
ocasião, um no Uruguai e outro
em Buenos Aires. Segundo o
uruguaio, o argentino, apesar de
contrariado, havia aceito a posi-
ção do vizinho. Apesar disso,
ontem, o governo argentino se
disse "surpreendido" pelo avan-
ço do Uruguai.

PARCERIA

Terremoto
atinge hotel
de episódio
de Chaves

Um terremoto de magni-
tude 7 atingiu o sudoeste do
México, na região de Acapul-
co, na terça-feira passada, e
causou danos ao Hotel Em-
pório, local famoso pelas gra-
vações de um episódio clássi-
co do seriado "Chaves", em
que os personagens viajam
para Acapulco.

Segundo a revista Luces
del Siglo, parte da fachada do
prédio desmoronou sobre al-
guns carros que estavam es-
tacionados no local. O hotel
passou por algumas mudan-
ças e reformas, no entanto,
ainda é possível encontrar al-
guns cenários que aparecem
nas gravações.

Em 2017, o episódio icôni-
co completou 40 anos de exi-
bição. Desde então, além de
mudanças na aparência o
hotel também mudou de no-
me, antes chamado Conti-
nental. Na história, os perso-
nagens clássicos viajam para
passar as férias do litoral de
Acapulco.

MÉXICO

Nota
GOVERNADOR DISCUTE REGIME 
DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO RJ

O governador Cláudio Castro se reuniu, ontem, com
representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da
Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública e do Tribunal
de Contas do Estado para discutir o cumprimento das obrigações
do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). No encontro, os temas
abordados foram as regras da Previdência, readequação dos
gastos e o planejamento financeiro de médio a longo prazos para
reequilíbrio das contas.
Na reunião, realizada no Palácio das Laranjeiras, os membros do
Conselho Consultivo da Comissão de Acompanhamento e
Monitoramento Econômico-Financeiro do RRF discutiram a
participação de cada um dos poderes no processo de
planejamento e acompanhamento do Plano de Recuperação Fiscal
(PRF), que será apresentado à Alerj nos próximos dias.
“O diálogo entre todos os poderes para a elaboração e avaliação
do conjunto de medidas do novo RRF é importantíssimo para o
desenvolvimento do estado. Temos que somar forças para cumprir
a essa missão”, explicou o governador.
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