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CGU investigará supersalários de militares 
A CGU (Controladoria-Geral da União) abriu um proces-

so de auditoria para investigar pagamentos acima do teto a
militares que acumulam recebimentos das Forças Armadas
e de estatais controladas pela União. Em reportagem do jor-

nal Folha de S.Paulo revelou que 15 integrantes de Exército,
Aeronáutica e Marinha presidem estatais com controle di-
reto da União e recebem remunerações duplicadas que so-
mam de R$ 43 mil a R$ 260 mil. O teto do funcionalismo pú-

blico é de R$ 39,3 mil, valor referente ao salário de um mi-
nistro do STF. A abertura da auditoria foi confirmada pela
CGU. O órgão, porém, não respondeu aos questionamentos
sobre quando foi aberto o procedimento. PÁGINA 3

O aumento da arrecadação e a diminuição de gastos relacionados à
pandemia de Covid-19 fizeram o déficit do Governo Central (Tesouro
Nacional, Previdência Social e Banco Central) cair em agosto na com-
paração com 2020. No mês passado, o resultado ficou negativo em R$
9,88 bilhões. Esse déficit é o mais baixo para meses de agosto desde

2015, quando o resultado ficou negativo em R$ 5,706 bilhões. A quan-
tia representa queda de 90,6% em relação ao saldo devedor do mesmo
mês do ano passado, quando os desembolsos para o combate à pan-
demia estavam no auge. Em agosto de 2020, o déficit tinha ficado em
R$ 96,07 bilhões, resultado negativo recorde para o mês. PÁGINA 2

Senadores da CPI da Covid apontaram que o depoimento da ad-
vogada Bruna Morato (foto), que representa médicos que denun-
ciaram irregularidades da Prevent Senior, deixou clara a ligação da
operadora com os Conselhos Federal e Regional de Medicina e
com o gabinete paralelo na adoção do "kit Covid", medicamentos
sem eficácia contra a doença. Os membros da comissão aprova-

ram ontem requerimento no qual pedem que as Procuradorias em
São Paulo e no DF, além da Polícia Federal, investiguem possível
omissão dos conselhos no caso Prevent. Esses conselhos já entra-
ram no radar da CPI anteriormente por não tomar posição mais
definitiva em relação ao tratamento precoce e por usar redes so-
ciais para criticar o colegiado. PÁGINA 3

Bolsa Família
reduziu
mortalidade
infantil em 17%

CRIAÇÃO PETISTA

CPI DA COVID

Renata de Jesus Paulo, 32,
sustenta os quatro filhos, Aline,
15, Gabriel, 12, Jonas, 6, e Pedro,
2, além dela própria com o bene-
fício do Bolsa Família. No último
mês, assustou-se ao comprar
um botijão de gás por R$ 100,
equivalente a cerca de um quar-
to (23%) do que recebe em um
mês do programa, no valor de R$
447. Renata é uma das mais de
13,9 milhões de beneficiárias do
programa. Além do gás, luz e
aluguel, o dinheiro dá para com-
prar alguns itens de higiene para
os filhos, incluindo fraldas para o
mais novo, que ainda está na
idade infantil, e ocasionalmente
fazer a feira. Se tivesse que pagar
os remédios para o tratamento
de psoríase de seu filho mais ve-
lho, Gabriel, é possível que o gas-
to de quase R$ 100 pelo remédio
tornasse ainda mais difícil en-
cher a despensa, mas, como ela é
beneficiária do programa, o filho
é acolhido em um abrigo para
crianças e adolescentes com ne-
cessidades especiais, onde é cui-
dado e recebe o medicamento
toda semana. PÁGINA 3

Advogada incrimina Conselhos de medicina
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PÁGINA 2
BC Bancos poderão reter

operações suspeitas 
no Pix por até 72 horas

O BC (Banco Central) publicou ontem mais uma série de mudanças
nas regras do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, para aumentar a
segurança e evitar crimes e fraudes. Uma delas permite que o banco re-
tenha uma operação suspeita de fraude por até 72 horas. As medidas co-
meçam a valer a partir de 16 de novembro. "A opção irá permitir que a
instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a
probabilidade de recuperação dos recursos”, justificou o BC. PÁGINA 2
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Economia

Bolsa fecha em queda
de 3,05% com mercados
afundando nos EUA
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu 3,05%, a
110.123 pontos, e o dólar su-
biu 0,87%, a R$ 5,426 ontem,
em um dia marcado por fortes
baixas nos mercados de ações
do exterior devido à expectati-
va de inflação e consequente
elevação de juros nos Estados
Unidos.

Em Wall Street, Dow Jones,
S&P 500 e Nasdaq fecharam
com quedas de 1,63%, 2,04% e
2,83%, respectivamente.

A tempestade nas bolsas es-
tá relacionada à busca dos in-
vestidores por ganhos com tí-
tulos do Tesouro dos Estados
Unidos devido à expectativa
de confirmação de que o Fed
(Federal Reverve, o banco
central dos EUA) elevará os ju-
ros básicos e reduzirá suas
compras de ativos realizadas

para estimular a economia no
período mais grave da pande-
mia.

O petróleo está no centro
do problema. O barril do
Brent, referência para o setor
petrolífero, atingiu US$ 80,75
(R$ 437,71) na abertura do
mercado, o maior valor desde
16 de outubro de 2018, segun-
do dados da Bloomberg. Ao fi-
nal do dia, a commodity re-
cuou 1,19%, a US$ 78,58 (R$
425,95), após cinco altas con-
secutivas.

A elevação da commodity é
um dos fatores de inflação glo-
bal e, no caso específico dos
Estados Unidos, a alta no cus-
to de vida pode confirmar a
elevação dos juros básicos a
partir de 2022. Um dos reflexos
disso para o Brasil é a valoriza-
ção do dólar frente ao real,
com reflexos na inflação e nos
juros brasileiros.
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Governo Central tem déficit
primário de R$ 9,88 bilhões 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O
aumento da arreca-
dação e a diminuição
de gastos relaciona-

dos à pandemia de Covid-19 fi-
zeram o déficit  do Governo
Central  (Tesouro Nacional,
Previdência Social  e  Banco
Central)  cair  em agosto na
comparação com 2020. No mês
passado, o resultado ficou ne-
gativo em R$ 9,88 bilhões.  

Esse déficit é o mais baixo
para meses de agosto desde
2015, quando o resultado ficou
negativo em R$ 5,706 bilhões.
A quantia representa queda de
90,6% em relação ao saldo de-
vedor do mesmo mês do ano
passado, quando os desembol-
sos para o combate à pande-
mia estavam no auge.  Em
agosto de 2020, o déficit tinha
ficado em R$ 96,07 bilhões, re-
sultado negativo recorde para
o mês.

O resultado veio melhor que
o previsto. Segundo a pesquisa
Prisma Fiscal, divulgada todos
os meses pelo Ministério da
Economia, as instituições fi-
nanceiras projetavam saldo
negativo primário de R$ 24,9
bilhões para agosto.

O déficit primário represen-
ta o resultado negativo nas

contas do governo sem consi-
derar os juros da dívida públi-
ca.  Com o desempenho de
agosto, o Governo Central acu-
mula saldo devedor primário
de R$ 83,312 bilhões nos oito
primeiros meses de 2021. Esse
foi o terceiro maior saldo nega-
tivo para o período, só perden-
do para o ano passado e para
agosto de 2017, quando o su-
perávit acumulado de janeiro a
agosto havia atingido R$
601,302 bilhões e R$ 86,774 bi-
lhões, respectivamente.

META
Para este ano, a Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO)
estabelece meta de déficit de
R$ 247,1 bilhões para o Gover-
no Central, mas projeto de lei
aprovado no fim de abril per-
mite o abatimento da meta de
até R$ 40 bilhões de gastos.

Os gastos que podem ser de-
duzidos da meta estão relacio-
nados com o enfrentamento à
pandemia de covid-19. Dos R$
40 bilhões autorizados pelo
Congresso, R$ 20 bilhões desti-
nam-se à saúde, R$ 10 bilhões
ao programa de redução de
jornada e suspensão de con-
trato e R$ 10 bilhões ao Pro-
nampe, programa que fornece
crédito emergencial a micro e

pequenas empresas.

RECEITAS E DESPESAS
Um dos principais fatores

que contribuíram para a redu-
ção do déficit  primário em
agosto foi a alta na arrecada-
ção do governo. A receita líqui-
da do Governo Central subiu
28,4% em agosto acima da in-
flação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), na compa-
ração com o mesmo mês do
ano passado. No mês, elas so-
maram R$ 989,013 bilhões.

Boa parte dessa alta deve-se
à queda de arrecadação provo-
cada pela restrição das ativida-
des sociais no início da pande-
mia e pelo adiamento de diver-
sos pagamentos, como contri-
buições à Previdência Social e
recolhimentos ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS),  que vigorou no ano
passado como medida de aju-
da às empresas.

No entanto, a arrecadação
recorde de agosto, influencia-
da pela recuperação da econo-
mia, melhorou as receitas ad-
ministradas (tributos) em R$
15,1 bilhões. Também contri-
buíram para o caixa do gover-
no o pagamento de R$ 7,2 bi-
lhões em dividendos de esta-

tais ao Tesouro Nacional em
agosto e de R$ 5,2 bilhões em
royalties de petróleo, gás e de-
mais minérios.

As despesas totais caíram
41,2% na mesma comparação,
também descontando a inflação
pelo IPCA. Em agosto, elas so-
maram R$ 127,735 bilhões. No
acumulado de 2021, as despesas
totais somaram R$ 1,072 trilhão,
com recuo de 24,4% pelos mes-
mos critérios em relação aos oi-
to primeiros meses de 2020.

Em relação ao teto de gas-
tos,  o governo gastou, neste
ano,  65,3% do l imite de R$
1,486 trilhão, numa conta que
exclui cerca de R$ 30 bilhões
em despesas fora do teto.

A queda das despesas totais
está relacionada principal-
mente à redução dos gastos
com o enfrentamento à pande-
mia. Em agosto, o volume de
créditos extraordinários caiu
R$ 56,2 bilhões em relação ao
mesmo mês de 2020. Também
não se repetiram os pagamen-
tos de R$ 16,7 bilhões da ajuda
da União a estados e municí-
pios e de R$ 14,4 bilhões do
Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos (Pese), que
fornecia crédito para empresas
afetadas pela pandemia não
demitirem trabalhadores.

MERCADOS

Inadimplência das micro e
pequenas empresas cai 0,9% 

Em agosto, a inadimplência
das micro e pequenas empresas
teve uma retração de 0,9%, na
comparação com o mês ante-
rior. No período, ocorreram 5,33
milhões de negócios desse porte
com o nome no vermelho. A in-
formação é da Serasa Experian.

Para o economista da Serasa

Experian Luiz Rabi a disponibi-
lização de linhas de crédito para
micro e pequenas empresas ne-
gociarem suas dívidas, a partir
de julho deste ano, impactou fa-
voravelmente no índice.

"Os donos de negócios estão
em busca de auxílio para lidar
com suas pendências financei-

ras. Por isso, o recuo observado
não reflete uma melhora para
as empresas, mas sim um alívio
temporário,  já  que os em-
preendedores ainda devem en-
contrar muitos desafios diante
ao quadro econômico do país",
disse Rabi.

Considerando-se os negó-

cios de micro, pequeno, médio
e grande porte, foram registra-
dos 5,83 milhões de empresas
insolventes em agosto, ante 5,87
milhões em julho. A maior par-
cela de empresas negativadas é
do setor de serviço (51,2%), se-
guido pelo comércio (38,7%) e
indústria (8,0%).

AGOSTO

Bancos poderão reter
operações suspeitas no
Pix por até 72 horas

BC

LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

O BC (Banco Central) publi-
cou ontem mais uma série de
mudanças nas regras do Pix, sis-
tema de pagamentos instantâ-
neos, para aumentar a seguran-
ça e evitar crimes e fraudes.
Uma delas permite que o banco
retenha uma operação suspeita
de fraude por até 72 horas.

As medidas começam a valer
a partir de 16 de novembro.

"A opção irá permitir que a
instituição realize uma análise
de fraude mais robusta, aumen-
tando a probabilidade de recu-
peração dos recursos pelos
usuários pagadores que foram
vítimas de algum crime. Sempre
que o bloqueio cautelar for acio-
nado a instituição deverá comu-
nicar imediatamente ao usuário
recebedor", justificou o BC.

As mudanças foram anun-
ciadas em 27 de agosto após
pressão dos bancos diante da
explosão de fraudes, seques-

tros e outros crimes envolven-
do o Pix. Parte dessas iniciativas
foram formalizadas na semana
passada, incluindo a determina-
ção do limite de R$ 1.000 para
operações em canais digitais
com Pix e TED (Transferência
Eletrônica Disponível) entre
pessoas físicas realizadas à noi-
te, entre 20h e 6h. A regra entra
em vigor em 4 de outubro.

Nessa segunda leva de nor-
mas, o BC também tornou obri-
gatória a notificação de infração,
que antes era facultativa.

"Esse mecanismo permite
que as instituições registrem
uma marcação na chave Pix, no
CPF/CNPJ do usuário e no nú-
mero da conta quando há fun-
dada suspeita de fraude. Essas
informações serão compartilha-
das com as demais instituições
sempre que houver uma con-
sulta a uma chave Pix, dando
mais subsídios aos mecanismos
de prevenção à fraude das insti-
tuições", explicou o BC.

Nota
PRESIDENTE DO BNDES DIZ QUE PAÍS TEM 
DESAFIO DE COMBATER DESIGUALDADE

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), Gustavo Montezano, disse ontem que o país
tem um enorme desafio pela frente: combater a desigualdade
social agravada pela crise gerada pela pandemia de Covid-19.
"Para as elites, para as classes mais desenvolvidas, a crise já
passou. Para quem é mais desfavorecido, a crise vai ser muito
longa. Ela está aumentando ainda mais o nosso desequilíbrio
social. Por isso, a gente tem que agir com senso de urgência,

implementando as reformas tributária, administrativa, andar com
essa agenda de reforma estrutural no Brasil porque para quem
está sem emprego a urgência não acabou", disse o executivo.
Na avaliação de Montezano, o impacto social e econômico da
pandemia de Covid-19 no país é "muito intenso", mas destacou
que os setores público e privado se uniram para enfrentar as
consequências geradas pelo novo coronavírus. O presidente do
BNDES ressaltou, entre as medidas anticíclicas, os programas de
manutenção de emprego, os fundos de financiamento
garantidores para pequenas e médias empresas e os
diferimentos tributários. 

Tesouro diz ter fortes restrições 
para prorrogar auxílio emergencial
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O secretário do Tesouro Na-
cional, Jeferson Bittencourt,
afirmou ontem que tem fortes
restrições sobre as sugestões
da classe política para prorro-
gar o auxílio emergencial.

O auxílio foi desenhado em
2021 para ir até outubro, mas
há debates entre governo e
aliados para que a medida seja
estendida. Enquanto isso, está

prevista para novembro a en-
trada em vigor do Auxílio Brasil
(substituto do Bolsa Família).

"No formato de um auxílio
emergencial, a gente tem for-
tes restrições ao desenho que
está sendo proposto (para
prorrogar)", afirmou Bitten-
court em entrevista sobre os
resultados do Tesouro em
agosto.

"A gente precisa entender
que o período da pandemia foi

extraordinário, que teve um
tratamento extraordinário pa-
ra uma série de regras fiscais e
que esse tratamento extraordi-
nário não é o mais adequado
para questões estruturais da
nossa economia", continuou.

Bittencourt afirmou que o
Brasil está em um momento de
transição, com avanço da vaci-
nação em massa e com uma
economia em recuperação. Pa-
ra ele, o fato de segmentos da

sociedade não estarem conse-
guindo acompanhar o proces-
so de recuperação precisa ser
enfrentado por outros tipos de
programa.

O secretário lembra que o
auxílio emergencial é pago por
meio dos chamados créditos
extraordinários, que são ins-
trumentos fora do Orçamento
autorizados pela Constituição
apenas em casos de urgência e
imprevisibilidade.

AJUDA

Ambev vai aumentar
preço da cerveja 

OUTUBRO

DANIELE MADUREIRA/FOLHAPRESS

A cervejaria Ambev, dona de
marcas como Skol, Brahma, An-
tarctica, Bohemia e Stella Artois,
vai aumentar o preço das cerve-
jas a partir do próximo sábado.

Segundo apurou a reporta-
gem com donos de restaurantes
em São Paulo, a partir de outu-
bro, haverá aumento de 5% a 6%
em cervejas e chope.

A Abrasel (Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes)
confirma o aumento de preços e
afirma que o reajuste deve vir
alinhado com a inflação acumu-
lada nos último 12 meses, em
torno de 10%.

Procurada, a Ambev não res-
pondeu até a publicação desta

reportagem.
No comunicado enviado a

clientes e distribuidores, ao qual
a reportagem teve acesso, a cer-
vejaria -que concentra 60% de
participação de mercado no
país- afirma que o reajuste vai
seguir, "em linhas gerais, a varia-
ção da inflação, variação de cus-
tos, câmbio e carga tributária".

De acordo com o comunica-
do, "os reajustes podem variar
entre regiões, marcas, embala-
gens e segmentos".

"Reforçamos o nosso com-
promisso com a competitivida-
de das nossas marcas no merca-
do, visando sempre a boa per-
formance do volume de vendas
da indústria", diz a Ambev no
comunicado.
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País/São Paulo

Polícia desmantela
quadrilha de falsos
médicos no litoral 

PERUÍBE

A Polícia Civil de São Paulo
realizou uma operação na úl-
tima segunda-feira para des-
mantelar uma quadrilha de
falsos médicos que atuava em
Peruíbe, na Baixada Santista,
no litoral do estado de São
Paulo. Ao menos oito pessoas
se faziam passar por médicos,
segundo as investigações.

Os agentes envolvidos na
operação, batizada de "Médi-
co Fantasma", cumpriram
mandados de busca e apreen-
são em endereços ligados aos
suspeitos de chefiar o grupo
nas cidades de São Bernardo
do Campo e Barueri, na Gran-
de São Paulo, e na capital do
estado. Foram apreendidos
documentos relacionados a
quadrilha, um notebook e as
quantias de US$ 1.685, 140
pesos bolivianos e R$ 350.

As investigações indicaram
que dois médicos chefiavam a
quadrilha. O esquema funcio-
nava da seguinte maneira:
eles procuravam por municí-
pios que tinham necessidade
de profissionais que atuavam
no setor de emergência da
área da saúde, ofereciam os
serviços e eram contratados.

Entretanto, os falsos médi-
cos usavam documentos de
profissionais credenciados e

regularizados, porém, que
nunca atuaram na cidade em
que os suspeitos foram con-
tratados. Segundo a polícia,
esses profissionais regulariza-
dos nem faziam ideia de que
seus registros estavam sendo
usados de forma irregular.

A quadrilha passou a ser
rastreada após a apuração de
uma denúncia recebida pelos
agentes da equipe de investi-
gação da Delegacia Sede de
Peruíbe, em 2020. Tal queixa
conta de que um morador re-
clamou de um falso médico
que atuou na UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) de
Peruíbe, em 2015.

Esse falso médico usava o
CRM (registro profissional)
de um médico credenciado.
Ficou constatado que a admi-
nistração municipal pagou
cerca de R$ 144 mil  para o
suspeito. A Prefeitura de Pe-
ruíbe não foi localizada para
comentar o assunto até a con-
clusão desse texto. Segundo
um funcionário que atendeu
o telefone, o atendimento é
feito apenas até as 16h. Foi a
partir deste caso que a polícia
identificou se tratar de uma
quadrilha. Ao menos oito
pessoas sem registro de médi-
co estariam envolvidas.

ACIMA DO TETO

CGU investigará mamata
de militares em estatais
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

A
CGU (Controladoria-
Geral da União) abriu
um processo de audito-

ria para investigar pagamentos
acima do teto a militares que acu-
mulam recebimentos das Forças
Armadas e de estatais controladas
pela União.

Em reportagem do jornal Fo-
lha de S.Paulo revelou que 15 in-
tegrantes de Exército, Aeronáu-
tica e Marinha presidem estatais
com controle direto da União e
recebem remunerações dupli-
cadas que somam de R$ 43 mil a
R$ 260 mil.

O teto do funcionalismo públi-
co é de R$ 39,3 mil, valor referente
ao salário de um ministro do STF
(Supremo Tribunal Federal).

A abertura da auditoria foi
confirmada pela CGU à reporta-
gem. O órgão, porém, não res-
pondeu aos questionamentos
sobre quando foi aberto o pro-
cedimento de apuração, quan-
do será concluído e razões para
a investigação.

A auditoria trata de acúmulos
de ganhos e aplicação de abate
teto envolvendo militares com
funções civis desempenhadas
no governo de Jair Bolsonaro,
inclusive nas estatais com con-
trole direto da União, como con-
firmou a CGU.

O trabalho é conduzido pela
Secretaria Federal de Controle In-

terno. A temática é "regularidade
de militares e pensionistas de mi-
litares com vínculos de agente pú-
blico civil".

"Assim que finalizado, o tra-
balho será publicado para am-
plo acesso público", afirmou a
CGU, em nota.

A análise não envolverá esta-
tais vinculadas ao Ministério da
Defesa, por meio dos comandos
de Exército e Marinha, mesmo
com acúmulos de ganhos por
parte dos presidentes dessas
empresas.

A Imbel (Indústria de Material
Bélico do Brasil), ligada ao Exérci-
to, é presidida pelo general de
Exército da reserva Aderico Vis-
conti Pardi. Ele recebe como re-
servista da Força e como presi-
dente da Imbel. Os ganhos so-
mam R$ 49,9 mil brutos mensais.

Já a Amazul (Amazônia Azul
Tecnologias de Defesa), vincula-
da à Marinha, tem como presi-
dente o vice-almirante da reserva
Antônio Carlos Guerreiro, cujos
ganhos somam R$ 62,9 mil.

Reportagem publicada pela
Folha no dia 25 mostrou que Im-
bel e Amazul foram excluídas de
auditoria da CGU que constatou
pagamentos acima do teto sala-
rial em seis estatais dependentes
da União, com prejuízos aos co-
fres públicos de R$ 44 milhões em
cinco anos.

A exclusão ocorreu mesmo
com indícios de irregularidades.

A Imbel está fora do Siape (Sis-
tema Integrado de Administração
de Recursos Humanos) para o
processamento da folha de paga-
mentos, o que contraria a lei vi-
gente, segundo a CGU.

Na Amazul, foi constatada a
existência de 16 empregados com
ganho superior a R$ 30 mil e com
recebimento acumulado de apo-
sentadoria.

Segundo a CGU, legislação de
2000 e 2001 impede a atuação
em órgãos da estrutura do Mi-
nistério da Defesa. Seriam os ca-
sos da Imbel e da Amazul, con-
forme a CGU.

A Imbel, porém, diz ser objeto
de auditorias da CGU. A legisla-
ção define a Controladoria como
órgão central do sistema de con-
trole interno do governo federal,
responsável por normas, orienta-
ção e supervisão técnica.

Em uma única canetada, o go-
verno Bolsonaro permitiu o acú-
mulo de remunerações por mili-
tares que ocupam cargos na esfe-
ra civil. Uma portaria do Ministé-
rio da Economia, editada em
abril, estabeleceu que o teto deve
ser aplicado individualmente, em
cada remuneração.

Na prática, isso permitiu acú-
mulos acima do teto de R$ 39,3
mil.

Em estatais dirigidas por mili-
tares da reserva ou reformados, já
era praxe o acúmulo de ganhos. A
portaria passou a ser usada para

justificar esses pagamentos.
Pelo menos seis estatais presi-

didas por militares apontam a
portaria como um dos instrumen-
tos legais que garantem os paga-
mentos duplicados.

A maior remuneração é do
presidente da Petrobras, o gene-
ral de Exército da reserva Joaquim
Silva e Luna. A remuneração do
Exército –R$ 32,2 mil brutos– e os
ganhos fixos e variáveis da estatal
somam R$ 260 mil.

Segundo a Petrobras, o cargo
de presidente está enquadrado
como administrador e não se
aplicam "restrições legais previs-
tas quanto à remuneração dessa
atividade".

A Imbel afirmou que as contas
da empresa são julgadas anual-
mente pelos órgãos de controle,
CGU entre eles, e os resultados
são publicados no Diário Oficial
da União.

O acúmulo de remunerações
pelo presidente da companhia es-
tá amparado pela portaria de abril
do Ministério da Economia, se-
gundo nota da Imbel.

A Amazul disse que não faz ne-
nhum pagamento acima do teto.
Triagens feitas pelo Siape detec-
tam e corrigem "qualquer situa-
ção anômala", conforme nota da
estatal. Decisões do STF e do TCU
(Tribunal de Contas da União) e a
portaria de abril do governo am-
param os pagamentos ao presi-
dente da empresa, afirmou.

Em resposta a CPI da
Prevent, bolsonaristas
querem investigar Doria

ALESP

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Na esteira do pedido de cria-
ção da CPI da Prevent Senior na
Assembleia Legislativa de São
Paulo, que tem potencial de des-
gastar o presidente Jair Bolsona-
ro, deputados bolsonaristas arti-
culam a criação de uma comis-
são de inquérito que investigue
os gastos de publicidade do go-
verno João Doria (PSDB).

Doria é pré-candidato à Pre-
sidência da República em 2022, e
pode ser adversário de Bolsona-
ro numa possível tentativa de
reeleição. A justificativa do pedi-
do de CPI dos gastos com publi-
cidade é investigar os contratos
do governo sobre o tema e as
suas prorrogações e alterações.
O autor do pedido é o deputado
estadual Danilo Balas (PSL), que
é agente da Polícia Federal.

No texto, ele cita um edital de
2020 de R$ 15 milhões que tinha
inicialmente objetivo de contra-
tação de agência de publicidade
para, entre outras atividades,
monitorar "principais influen-
ciadores (detratores e apoiado-
res) em fichas individualizadas".

O projeto foi modificado e ex-
cluiu o item, deixando apenas
menção sobre análise do "alcan-

ce das publicações". Também é
citada na justificativa, entre ou-
tras, uma licitação de publicida-
de no valor R$ 100 milhões lan-
çada este ano. Balas percorre os
gabinetes da Assembleia Legis-
lativa ontem para tentar viabili-
zar as 32 assinaturas necessárias
para que a CPI seja protocolada.

Até as 16h desta terça, 14 de-
putados já haviam assinado.
Além de bolsonaristas, o depu-
tado Carlos Giannazi (PSOL),
que é de oposição à esquerda,
também endossou a criação da
CPI. Para ser instalada, a comis-
são ainda tem que ser aprovada
em plenário por meio de um
projeto de resolução, porque já
existem outras cinco CPIs -nú-
mero máximo- protocoladas
para tramitar neste semestre na
Casa, embora duas delas este-
jam suspensas por uma mano-
bra de aliados dos tucanos.

O requerimento para a CPI
da publicidade afirma que a in-
vestigação terá como foco "o
elevado custo dos contratos de
publicidade praticados pelo
Governo do Estado de São Pau-
lo, além dos inúmeros adita-
mentos, mesmo diante do ce-
nário de crise instaurado pela
pandemia".

PRIMAVERA: Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à
tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva.Manhã Tarde Noite
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PEC da reforma
eleitoral é
promulgada 
no Congresso
HELOÍSA CRISTALDO/ABRASIL 

O Congresso Nacional pro-
mulgou ontem a reforma eleito-
ral estabelecida pela Emenda
Constitucional 111. As novas re-
gras já serão aplicadas a partir
das eleições de 2022.  

Aprovada no Senado na se-
mana passada, entre os princi-
pais pontos está a contagem em
dobro dos votos dados a candi-
datos negros, índios e mulheres
para efeito da distribuição dos
recursos dos fundos partidário
e eleitoral nas eleições de 2022
a 2030.

A medida também abre uma
possibilidade para deputados e
vereadores não perderem o
mandato se deixarem os parti-
dos, desde que haja anuência
das legendas para essa saída. 

ELEIÇÕES

Nota
GOVERNO LIBERA R$ 13 MILHÕES PARA 
ESCOLAS ESTADUAIS NA REGIÃO DE BARUERI

O Governador João Doria visitou, ontem, as obras do futuro
Hospital Regional da Rota dos Bandeirantes, na cidade de
Barueri. A unidade será referência para a população da região
e atenderá também os pacientes dos municípios de
Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e
Santana de Parnaíba. Doria ainda liberou mais de R$ 13
milhões para as 59 escolas estaduais da Diretoria Regional de
Ensino, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE). “Este hospital é um orgulho não só para o povo de
Barueri, é um orgulho para todos. São 400 leitos. E a quem
vai servir esse hospital? À população, principalmente a mais
sofrida e mais vulnerável de toda a região”, destacou Doria.
“Aqui está sendo erguida uma obra para salvar vidas”,
completou o Governador. O investimento do Governo de SP
no Hospital Regional é de R$ 125 milhões, de um total de R$
229,1 milhões investidos para a unidade, que conta também
com recursos do município. A construção está em andamento,
sob responsabilidade do município, e o status de execução
dos serviços está em 33%. A conclusão da obra está prevista
para o segundo semestre de 2022. O hospital oferecerá
atendimentos em diversas especialidades, com foco em
cardiologia e oncologia, e irá atuar como referência regional
na assistência de média e alta complexidade, atendendo casos
de urgência e emergência, internações e cirurgias.

CPI vê elo de Conselhos de Medicina
com Prevent e gabinete paralelo  
CONSTANÇA REZENDE E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

Senadores da CPI da Covid
apontaram que o depoimento
da advogada Bruna Morato, que
representa médicos que denun-
ciaram irregularidades da Pre-
vent Senior, deixou clara a liga-
ção da operadora com os Con-
selhos Federal e Regional de
Medicina e com o gabinete pa-
ralelo na adoção do "kit Covid",
medicamentos sem eficácia
contra a doença.

Os membros da comissão
aprovaram ontem requerimento
no qual pedem que as Procura-
dorias em São Paulo e no DF,
além da Polícia Federal, investi-
guem possível omissão dos con-
selhos no caso Prevent. Esses
conselhos já entraram no radar
da CPI anteriormente por não
tomar posição mais definitiva

em relação ao tratamento preco-
ce e por usar redes sociais para
criticar o colegiado.

Morato, que diz representar
12 médicos da Prevent, afirmou à
CPI que seus clientes tinham me-
do de denunciar irregularidades
na operadora, pois havia uma re-
lação próxima forte entre a em-
presa e os Conselhos de Medici-
na. O grupo representado pela
advogada elaborou um dossiê
encaminhado à comissão com
denúncias contra a empresa.

Morato também apontou que
havia um "pacto" entre a opera-
dora e o chamado gabinete para-
lelo, composto por médicos que
aconselhavam o presidente Jair
Bolsonaro e incentivavam o uso
do "kit Covid".

Um dos objetivos deste ali-
nhamento, segundo ela, seria a
elaboração de uma estratégia
para evitar o fechamento da

economia durante a pande-
mia, usando o tratamento pre-
coce como "esperança" para a
população.

Em uma revelação que cha-
mou a atenção dos senadores, a
advogada mencionou que o ga-
binete paralelo atuava em conso-
nância com o Ministério da Eco-
nomia, que defendia a estratégia.

A Prevent Senior entrou no
radar da CPI após o recebimen-
to do dossiê dos médicos da
Prevent, que relatou que hospi-
tais da rede eram usados como
"laboratórios" para estudos
com medicamentos sem eficá-
cia comprovada para o trata-
mento da Covid-19, como a hi-
droxicloroquina. Os familiares
dos pacientes não seriam infor-
mados de que receberiam esses
medicamentos.

A advogada foi insistente-
mente questionada pelo gover-

nista Marcos Rogério (DEM-RO)
sobre o nome dos 12 médicos
que representa e que teriam feito
as denúncias. No entanto, ela
alegou sigilo profissional e se re-
cusou a entregar as identidades.

Rogério então apontou que
Morato compareceu ao depoi-
mento na condição de testemu-
nha e não como defensora, de-
vendo portanto responder as
perguntas e revelar os nomes.

Inicialmente, a CPI e a pró-
pria defesa haviam informado
que 15 médicos haviam apre-
sentado as denúncias constantes
no dossiê e não apenas os 12 que
a advogada afirma representar.

Morato também foi questio-
nada pelos senadores sobre por
que os médicos não encaminha-
ram as denúncias para os Conse-
lhos de Medicina, para que as ir-
regularidades fossem apuradas
e, os responsáveis, punidos.

KIT COVID

Bolsa Família reduziu
mortalidade infantil em 17%
ANA BOTTALLO/FOLHAPRESS

Renata de Jesus Paulo, 32,
sustenta os quatro filhos, Aline,
15, Gabriel, 12, Jonas, 6, e Pe-
dro, 2, além dela própria com o
benefício do Bolsa Família. No
último mês, assustou-se ao
comprar um botijão de gás por
R$ 100, equivalente a cerca de
um quarto (23%) do que recebe
em um mês do programa, no
valor de R$ 447.

Renata é uma das mais de
13,9 milhões de beneficiárias
do programa. Além do gás, luz
e aluguel, o dinheiro dá para
comprar alguns itens de higie-
ne para os filhos, incluindo
fraldas para o mais novo, que
ainda está na idade infantil, e
ocasionalmente fazer a feira.

Se tivesse que pagar os re-
médios para o tratamento de
psoríase de seu filho mais ve-

lho, Gabriel, é possível que o
gasto de quase R$ 100 pelo re-
médio tornasse ainda mais di-
fícil encher a despensa, mas,
como ela é beneficiária do
programa, o filho é acolhido
em um abrigo para crianças e
adolescentes com necessida-
des especiais, onde é cuidado
e recebe o medicamento toda
semana.

Os quatro filhos de Renata
estão saudáveis e não fizeram
parte de uma triste estatística
do país, a de mortalidade in-
fantil em idade até cinco anos.
E muito provavelmente isso se
deve ao Bolsa Família.

Um estudo feito por pesqui-
sadores do Centro de Integra-
ção de Dados e Conhecimentos
para Saúde (Cidacs) da Fiocruz
Bahia, em conjunto com a Uni-
versidade Federal da Bahia
(UFBA) e a Escola de Medicina

Tropical e Higiene de Londres,
demonstrou pela primeira vez
como o Programa Bolsa Famí-
lia (PBF) reduziu a mortalidade
infantil e melhorou a condição
de saúde de crianças no país
em dez anos, de 2006 a 2015.

O trabalho foi publicado
nesta terça-feira (28) na edição
especial sobre saúde infantil e
do adolescente da revista cien-
tífica PLoS Medicine, uma das
mais conceituadas na área.

Na pesquisa, foram avalia-
dos dados de mais de 6 milhões
de famílias brasileiras com
crianças com idade menor de
cinco anos à época do estudo,
das quais 4.858.253 (77%) eram
beneficiárias do Bolsa Família
e 1.451.113 (23%) não. Nas fa-
mílias que receberam o benefí-
cio, a mortalidade infantil foi
17% menor em relação às que
não receberam o auxílio.

ESTUDO



Quarta-feira, 29 de setembro de 2021

Governo Trump sabia
de telefonemas para
tentar reduzir tensão 

EUA/CHINA

Em seu primeiro depoimen-
to detalhado sobre os telefone-
mas que fez para a China na
tentativa de apaziguar as rela-
ções diplomáticas e esclarecer
que os Estados Unidos não pre-
tendiam iniciar uma guerra no
fim do mandato de Donald
Trump, o chefe do Estado-
Maior americano, general Mark
Milley, afirmou que membros
da cúpula do governo do repu-
blicano tinham conhecimento
dessas conversas.

O chefe militar testemu-
nhou ontem  em uma audiên-
cia convocada pelo Comitê de
Serviços Armados do Senado
americano para falar sobre o
papel dos militares na retirada
das tropas do Afeganistão, em
agosto, processo que encerrou
a guerra mais longa do país e
também abriu espaço para o
retorno do grupo fundamenta-
lista islâmico Talibã ao poder.

Apesar do tema da audiên-
cia, a participação do general
Milley, como esperado, foi
protagonizada por seus escla-
recimentos sobre os meses fi-
nais do governo de Trump.
Um livro de repórteres do jor-
nal The Washington Post pu-
blicado há duas semanas reve-
lou que o chefe militar ligou
para seu homólogo chinês
duas vezes para assegurar que
não havia possibilidade de ata-
ques americanos.

As revelações levaram parla-
mentares republicanos a pedi-
rem que Milley renunciasse -o
presidente Joe Biden, porém,
afirmou ter "total confiança" no
general, descartando sua de-
missão. Trump, poucos dias
após virem a público as infor-
mações, alegou que a história
era "fabricada" e que, caso fosse

verdade, Milley deveria ser jul-
gado por traição.

Durante os minutos finais
de sua fala na audiência on-
tem, porém, Milley listou ao
menos três membros da alta
cúpula da gestão do republica-
no que tinham conhecimento
das ligações: Mike Pompeo,
então secretário de Estado,
Mark Meadows, chefe de gabi-
nete, e Chris Miller, secretário
interino de Defesa.

O general afirmou ter certeza
de que Trump "não tinha a in-
tenção de atacar os chineses" e
que é sua responsabilidade
"transmitir as intenções presi-
denciais". Por essa razão, se-
guiu, ele teria ligado para trans-
mitir uma mensagem de calma
e firmeza e para "desescalar" a
tensão com a China.

Milley também abordou a
conversa que teve com a presi-
dente da Câmara dos Represen-
tantes, a democrata Nancy Pe-
losi, poucos dias após a invasão
ao Capitólio insuflada por
Trump. O episódio também foi
revelado pelo livro dos repórte-
res do Washington Post -segun-
do a apuração, eles teriam com-
partilhado preocupações em
torno de uma suposta "deterio-
ração da saúde mental" do en-
tão presidente.

Sobre o assunto, o chefe mi-
litar disse que Pelosi o procu-
rou para perguntar sobre a ca-
pacidade do presidente de lan-
çar armas nucleares, ao que ele
teria assegurado que o lança-
mento deve ser autorizado pelo
presidente, mas que também
passa por outras pessoas. Afir-
mou ter dito, ainda, que não es-
tava "qualificado para determi-
nar a saúde mental do presi-
dente dos EUA".

DETRAN-RJ

Prazo para licenciar veículos com
placas de final 1 e 2 termina amanhã
O

s donos de veículos com
finais de placa 1 e 2 de-
vem ficar atentos para

não perder o prazo do licencia-
mento anual, que termina ama-
nhã. O Detran.RJ lembra que o
serviço continua 100% digital em
2021 no Estado do Rio. Os proprie-
tários podem baixar o CRLVe, váli-
do em todo o território nacional,
em seus celulares, computadores
ou tablets. Ou seja, a versão digital
substituiu completamente o do-
cumento em papel moeda, antes
obtido nos postos do Detran.RJ, e
pode ser acessada em até cinco
dispositivos eletrônicos. Quem

quiser pode imprimir o documen-
to em papel A4. Para fazer o licen-
ciamento e obter o CRLV digital de
2021, basta pagar a Guia de Regu-
larização de Taxas (GRT), no valor
de R$ 219,37, obtida pelo site do
Bradesco (www.bradesco.
com.br), e os débitos de multas.
Por determinação do Governo Fe-
deral, a taxa DPVAT, referente ao
licenciamento de 2021, não está
sendo cobrada. Mas o proprietário
precisa já ter pago o DPVAT de
2020 e dos anos anteriores, assim
como a GRT dos anos anteriores.

Após a compensação das taxas,
o usuário estará apto a usar o do-

cumento digital, chamado de
CRLVe. Para isso, basta acessar o
Posto Digital do Detran.RJ
(www.detran.rj.gov.br) ou baixar
no celular o aplicativo Carteira Di-
gital de Trânsito. O serviço tam-
bém está disponível no site da Se-
cretaria Nacional de Trânsito (an-
tigo Denatran). 

No Posto Digital Detran.RJ,
basta entrar com os mesmos login
e senha usados no sistema
"gov.br" e, depois, clicar em veícu-
los. Em seguida, entrar em "Docu-
mentos Digitais - Emitir CRLVe".
Quem ainda não tem cadastro, ao
tentar acessar verá a opção "Crie

sua conta gov.br". O cadastro é
gratuito, on-line, e poderá ser feito
em poucos passos, de forma intui-
tiva. No aplicativo, um tutorial ex-
plica os procedimentos. O primei-
ro passo é se registrar no serviço
"gov.br", do Governo Federal. De-
pois, entrar no aplicativo, fazer o
login e selecionar "Veículos". 

Em seguida, informar o núme-
ro do Renavam e o número de se-
gurança do CRV (encontrado no
antigo DUT, com 11 caracteres).
Por fim, basta clicar em "Incluir"
e, em alguns dias após o paga-
mento das taxas, o CRLV digital
estará disponível. 

PRIMAVERA: Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. 
À noite ocorrem pancadas de chuva.

Manhã Tarde Noite
05:36 17:51

19º33º 90%
4

Mundo/Rio de Janeiro

China quer barrar abortos
para conter envelhecimento 

POPULAÇÃO

Em mais uma tentativa de
reverter o envelhecimento do
país mais populoso do mun-
do, a China quer agora limitar
os abortos que não tenham in-
dicação médica. A diretriz es-
tá brevemente citada em ex-
tenso guia de políticas para
mulheres e crianças na próxi-
ma década, publicado pelo
governo chinês na segunda-
feira passada. 

Um dos itens do documento
do Conselho de Estado trata da
saúde reprodutiva da mulher e
tem diretrizes como "dissemi-
nar conhecimentos sobre pre-
venção e controle de doenças
sexualmente transmissíveis". 

Ao final deste tópico, o do-
cumento cita brevemente:
"Reduzir o aborto que não te-
nha indicação médica". Não

há quaisquer detalhes, no en-
tanto, de como isso acontece-
rá. Mesmo assim, a menção
gerou alarme entre especialis-
tas e parte da sociedade chine-
sa, que temem retrocesso nos
direitos das mulheres. 

O aborto é hoje um direito
na China e pode ser feito de
acordo com a vontade da mu-
lher, com poucas restrições. 

Segundo uma delas, é proi-
bido interromper a gravidez
por não estar de acordo com o
sexo do bebê, prática que se
tornou comum nos tempos da
política do filho único, quando
casais preferiam ter um meni-
no, para cuidar da família no
futuro, a uma menina, que, pe-
la tradição chinesa, acaba mais
próxima dos parentes do mari-
do depois de se casar.

Por enquanto, Talibã fica com 
Constituição do tempo do rei

AFEGANISTÃO

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Em mais um sinal contradi-
tório acerca de suas inten-
ções, o Talibã afirmou que irá
adotar temporariamente a
Constituição de 1964, do tem-
po em que o país era uma mo-
narquia e considerada um
texto liberal para os padrões
locais.

Por outro lado, afirmou on-
tem à agência Aamaj News o
ministro interino da Justiça,
Abdul Hakim Sharae, a Carta
será adaptada à interpretação
que o grupo fundamentalista
faz do Islã –o que deixa óbvias
dúvidas se instrumentos como
o voto feminino e o reduzido
poder do clero muçulmano fi-
carão de pé. O novo texto, até a
confecção de um definitivo,

deve remeter à lei islâmica,
cuja leitura aberrante feita pe-
lo Talibã tornou famoso seu
governo de 1996 a 2001 pela
brutalidade.

O documento de 1964 foi
aprovado em uma loya jirga,
ou grande assembleia de an-
ciãos tribais, no reinado de
Mohammed Sahir Shah
(1933-1973). A Carta limitava
o poder de religiosos e indica-
va que não havia rituais ou
normas islâmicas obrigatórias
a serem seguidas.  O Parla-
mento ganhava autonomia.

Quando governou a maior
parte do país, ao emergir vito-
rioso de uma guerra civil, o
Talibã basicamente aplicou
uma versão medieval das leis
religiosas, removendo mulhe-
res do espaço público.

Nota
POLÍCIA APREENDE CAMINHÃO COM
DUAS TONELADAS DE MACONHA

A Polícia Civil do Rio apreendeu duas
toneladas de maconha, sete fuzis, cinco
pistolas e centenas de munições. A
apreensão foi feita por policiais da 14ª DP

na Avenida Brasil, próximo à Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), na zona norte da
capital. Toda essa carga foi encontrada no
fundo falso de um caminhão que vinha do
estado de Santa Catarina e transportava
cerca de 20 toneladas de frango. Segundo
a Secretaria de Estado de Polícia Civil, as

armas e as drogas tinham como destino
comunidades da zona sul da cidade ligadas
à maior facção criminosa do Rio. Os
policiais chegaram ao caminhão depois de
um monitoramento do Setor de Inteligência
realizado durante uma investigação sobre
tráfico de drogas no estado.
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