
ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Sábado, domingo e segunda-feira, 16, 17 e 18 de outubro de 2021 • Nº 1173 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Atividade econômica cai 0,15% em agosto
A economia caiu 0,15% em agosto em relação ao mês

anterior, de acordo com o indicador IBC-Br do BC (Ban-
co Central), que mede o desempenho da atividade eco-
nômica, divulgado nesta sexta-feira. No ano, contudo, o
índice acumula alta de 6,41%. A queda foi maior que a

prevista pelo mercado. Segundo levantamento da
Bloomberg, os economistas esperavam retração de
0,05% no mês. Para o ano, a projeção era de avanço de
4,9%. Este é o primeiro resultado negativo desde maio,
quando a atividade retraiu 0,4%. Tanto em junho quanto

em julho a atividade cresceu 0,23%. Os dados podem ser
diferentes dos informados anteriormente porque a série
passa por revisões frequentes. O dado indica desacelera-
ção na retomada do setor produtivo no terceiro trimes-
tre deste ano. PÁGINA 2

O presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), Evaldo Vilela (foto), classificou como ras-
teira o corte de R$ 600 milhões do orçamento da ciência brasileira or-
denado pela área econômica do governo Jair Bolsonaro. Caso não ha-
ja restituição dos valores até 1º de novembro, disse Vilela, não há cer-
teza de que a chamada universal de bolsas de pesquisa que envolve 30

mil pesquisadoras possa ser realizada. O edital já foi lançado, mas não
há recursos garantidos até agora. O CNPq é vinculado ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações. No último dia 7, o Congresso Na-
cional atendeu a um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes,
e aprovou projeto que retirou R$ 600 milhões previstos para a Ciência.
Os recursos foram destinados para outras áreas. PÁGINA 3

A inflação acelerou em setembro no Brasil e voltou a atingir com
maior força o bolso dos mais pobres, aponta estudo divulgado nesta
sexta-feira pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). O
levantamento divide a população em seis faixas de renda. No mês

passado, todas as camadas pesquisadas viram a inflação acelerar pa-
ra 1% ou mais. A questão é que as famílias mais pobres amargaram,
novamente, um aumento superior nos preços. A situação preocupa
porque essa camada tem menos condições financeiras. PÁGINA 2

Bolsonaro
pode ser
indiciado por
11 crimes 

CPI DA COVID

IPEA

Relator da CPI da Covid, o se-
nador Renan Calheiros (MDB-
AL) decidiu propor em seu texto
final da comissão o indiciamento
do presidente Jair Bolsonaro e de
outros dois ministros de seu go-
verno: o titular da Saúde, Marce-
lo Queiroga, e o atual ministro do
Trabalho, Onyx Lorenzoni. Re-
nan vai sugerir o indiciamento
de Bolsonaro por 11 crimes. En-
tre eles, por homicídio comissivo
por omissão, crime de epidemia,
infração de medida sanitária,
charlatanismo e crimes de res-
ponsabilidade. O relatório final
deve ser divulgado nesta segun-
da. A leitura do texto será feita em
sessão da CPI no dia seguinte,
com a votação pelos membros
na quarta. O relator não cogitava
responsabilizar Bolsonaro por
nenhuma tipificação relaciona-
da a homicídio. No entanto, co-
mo afirmou na entrevista à Fo-
lha, após reuniões com especia-
listas, decidiu responsabilizá-lo
por homicídio comissivo, quan-
do é cometido por omissão. O re-
lator da CPI também vai propor o
indiciamento do ministro Mar-
celo Queiroga pelo crime de epi-
demia. Inicialmente respaldado
pelos senadores ao substituir
Eduardo Pazuello, os membros
da comissão alegam que o atual
ocupante da pasta se "converteu
ao negacionismo". Durante as
sessões, citaram como exemplo a
suspensão da vacinação de ado-
lescentes e a própria defesa do
chamado tratamento precoce
em evento da Organização Mun-
dial de Saúde. Um 3º ministro
pode ser incluído na lista de indi-
ciados, o atual titular da Defesa,
Walter Braga Netto. 

Inflação para mais pobres encosta em 11% 

RECURSOS

CNPQ

GPA vende
lojas do Extra
ao Assaí por
R$ 5,2 bilhões

HIPERMERCADOS

PÁGINA 2

ICMS Governador vê enganação
na proposta de Lira para
reduzir preço da gasolina

Governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wel-
lington Dias (PT) (foto) chama de enganação a proposta de Arthur
Lira (PP-AL) para reduzir o preço do combustível. Patrocinado pelo
presidente da Câmara, projeto aprovado nesta semana muda a regra
de tributação e prevê que o ICMS (imposto estadual) passe a ser um
valor fixo. Os estados e o Distrito Federal poderão definir anualmente
as alíquotas específicas. A taxa do tributo será calculada com base no
valor médio dos combustíveis nos últimos dois anos. PÁGINA 3

FERNANDO FRAZÃO/ABRASIL

CNPq: corte de R$ 600 milhões
da ciência foi rasteira do governo

IBC-BR

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(16/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 1,16% (set.)
CDI
0,24 até o dia 15/out
OURO
BM&F/grama R$ 309,68
EURO Comercial 
Compra: 6,3249 Venda: 6,3256

EURO turismo 
Compra: 6,4129 Venda: 6,5929
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,4504 Venda: 5,4510
DÓLAR comercial
Compra: 5,4520 Venda: 5,4526
DÓLAR turismo
Compra: 5,4880 Venda: 5,6680

P.ACUCAR-CBDON NM 30.96 +11.85 +3.28

AMERICANAS ON NM 37.45 +9.18 +3.15

BTGP BANCO UNT N2 26.00 +4.92 +1.22

LOJAS AMERICPN N1 5.31 +6.41 +0.32

BRADESCO PN N1 21.28 +5.24 +1.06

MELIUZ ON NM 4.95 −4.07 −0.21

TOTVS ON NM 35.29 −2.57 −0.93

MARFRIG ON NM 27.15 −1.99 −0.55

RUMO S.A. ON NM 18.35 −1.56 −0.29

LOCAWEB ON NM 22.05 −1.30 −0.29

VALE ON NM 80.68 +1.87 +1.48

PETROBRAS PN N2 29.60 −0.27 −0.08

ASSAI ON EJ NM 17.54 −1.79 −0.32

ITAUUNIBANCOPN N1 24.76 +2.57 +0.62

BRADESCO PN N1 21.28 +5.24 +1.06

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.294,76 +1,09

NASDAQ Composite 14.897,339 +0,50

Euro STOXX 50 4.182,16 +0,77

CAC 40 6.727,52 +0,63

FTSE 100 7.234,03 +0,37

DAX 15.587,36 +0,81

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,29% / 114.647,99 / 1.462,51 / Volume: 44.115.964.027 / Quantidade: 3.819.020
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Economia

Dólar cai para R$ 5,45,
após nova intervenção
do Banco Central
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em um dia de alívio no mer-
cado internacional e de inter-
venções do Banco Central
(BC) brasileiro, o dólar fechou
abaixo de R$ 5,50 pela primei-
ra vez desde o início de outu-
bro. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) subiu e atin-
giu o maior nível em um mês.

O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,455, com recuo de R$ 0,061
(-1,11%). 

Nesta sexta-feira, o BC lei-
loou US$ 1 bilhão em contra-
tos de swap cambial, que fun-
cionam como venda de dóla-
res no mercado futuro. Só nes-

ta semana, as intervenções do
tipo totalizaram US$ 3 bilhões.

A divisa fechou a semana
com queda de 1,1%, a primeira
queda semanal desde a sema-
na terminada em 24 de setem-
bro. A moeda norte-america-
na acumula alta de apenas
0,16% em outubro e de 5,13%
em 2021.

O mercado de ações teve
um dia de recuperação. O Ín-
dice Bovespa (Ibovespa), fe-
chou aos 114.648 pontos, com
alta de 1,29%. No maior nível
desde 15 de setembro, o indi-
cador fechou a semana com
alta de 1,61%. O índice acumu-
la alta de 3,3% no mês, mas re-
gistra queda de 3,67% no ano.

Sábado, domingo e segunda-feira, 16, 17 e 18 de outubro de 2021

IBC-BR

Atividade econômica do País 
tem recuo 0,15% em agosto
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

A
economia caiu 0,15%
em agosto em relação
ao mês anterior, de

acordo com o indicador IBC-Br
do BC (Banco Central), que mede
o desempenho da atividade eco-
nômica, divulgado nesta sexta-
feira. No ano, contudo, o índice
acumula alta de 6,41%.

A queda foi maior que a previs-
ta pelo mercado. Segundo levan-
tamento da Bloomberg, os econo-
mistas esperavam retração de
0,05% no mês. Para o ano, a proje-
ção era de avanço de 4,9%.

Este é o primeiro resultado ne-
gativo desde maio, quando a ati-
vidade retraiu 0,4%. Tanto em ju-

nho quanto em julho a atividade
cresceu 0,23%. Os dados podem
ser diferentes dos informados an-
teriormente porque a série passa
por revisões frequentes.

O dado indica desaceleração
na retomada do setor produtivo
no terceiro trimestre deste ano.

No acumulado dos 12 meses
até agosto, a economia avançou
3,99%.

Em março deste ano, mês mar-
cado por novas rodadas de lock-
downs em razão do agravamento
da pandemia de Covid-19, a eco-
nomia encolheu 1,73%, segundo
o indicador, mas voltou a crescer
em abril, com 0,45%.

O número é calculado com
ajuste sazonal, que remove es-

pecificidades de um mês, como
número de dias úteis, para faci-
litar a comparação com outros
períodos.

Após o início da pandemia, o
fechamento dos comércios e o
distanciamento social afetaram a
economia. Com a reabertura e fle-
xibilização das medidas restriti-
vas, a atividade entrou em ritmo
de recuperação, que foi nova-
mente impactado com os novos
lockdowns.

Em março do ano passado,
quando o vírus chegou ao país,
houve redução de 5,9% no setor
produtivo, segundo informado
na época, já sob efeito do distan-
ciamento social. Após a última
revisão, a variação foi para que-

da de 4,67%.
O pior resultado foi registrado

em abril de 2020, quando a eco-
nomia caiu 9,73% (9,88% com re-
visão), nível mais baixo desde ou-
tubro de 2006 e maior queda en-
tre um mês e outro em toda a série
histórica, iniciada em 2003.

O IBC-Br mede a atividade
econômica do país e é divulga-
do desde março de 2010. Ele foi
criado para auxiliar em deci-
sões de política monetária, já
que não existe outro dado men-
sal de desempenho do setor
produtivo.

O indicador do BC leva em
conta o desempenho dos princi-
pais setores da economia: indús-
tria, agropecuária e serviços.

MERCADOS

GPA vende hipermercados Extra 
para rede Assaí por R$ 5,2 bilhões 
KARIN SALOMÃO/FOLHAPRESS

O GPA, dono das marcas
Pão de Açúcar, Extra e outras,
deixou o setor de hipermerca-
dos depois de vender 71 lojas
da marca Extra Hiper para o
Assaí por R$ 5,2 bi. Nem todas
as lojas Extra Hiper foram ven-
didas -sobraram 32, que de-
vem ser convertidas em lojas
de outros formados pelo GPA.

Segundo Jorge Faiçal, CEO
do GPA, a decisão foi tomada
porque o formato de hipermer-
cado já enfrentava dificulda-
des há algum tempo. 

"Hipermercado é um forma-
to desafiador com inflação e
perde clientes há uma déca-
da", disse ele, em entrevista à
reportagem.

De acordo com ele, com o
aumento de custo dos alimen-
tos e outros produtos, os clien-
tes deixam de ir a hipermerca-
dos e optam pelo formato ata-
carejo, que mistura o atacado e
varejo e tem opções mais em
conta. Com a inflação a dois
dígitos nos últimos 12 meses,
essa migração foi ainda mais
intensa, diz ele.

"O maior desafio que os su-
permercadistas estão passan-
do esse ano é a inflação de ali-
mentos", afirma. Os preços dos
produtos subiram de 10% a
12% no grupo, e categorias co-
mo iogurtes especiais, sucos
prontos para beber e outros
perderam espaço. 

"Com a inflação e o alto nível
de desemprego, é um momento

NEGÓCIO

Inflação para os mais pobres
encosta em 11% em 12 meses
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A inflação acelerou em se-
tembro no Brasil e voltou a atin-
gir com maior força o bolso dos
mais pobres, aponta estudo di-
vulgado nesta sexta-feira pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada).

O levantamento divide a popu-
lação em seis faixas de renda. No
mês passado, todas as camadas
pesquisadas viram a inflação ace-
lerar para 1% ou mais. A questão é
que as famílias mais pobres amar-
garam, novamente, um aumento
superior nos preços.

A situação preocupa porque
essa camada tem menos condi-
ções financeiras para lidar com a
carestia de itens básicos para o dia
a dia. Entre eles, estão alimentos,
energia elétrica e gás de cozinha.

Em setembro, a inflação para
as famílias com renda considera-
da muito baixa chegou a 1,3%, o
maior avanço entre as faixas pes-
quisadas. O grupo é formado por
brasileiros cujo rendimento do-
miciliar fica abaixo de R$ 1.808,79
por mês.

Com o resultado de setembro,
a inflação para os mais pobres
chegou a 10,98% no acumulado
de 12 meses. Também é a maior
alta entre os seis grupos investi-
gados.

A título de comparação, a infla-
ção para as famílias com renda
considerada alta foi de 1,09% em
setembro. No acumulado de 12
meses, a variação dos preços atin-
giu 8,91% para os mais ricos.

O grupo é composto por famí-
lias com renda domiciliar acima
de R$ 17.764,49.

Segundo o Ipea, as famílias
com rendimento mais baixo fo-
ram impactadas, sobretudo, pelo
aumento nos preços do setor de
habitação em setembro.

Dentro desse segmento, houve
reajustes de 6,5% nas tarifas de
energia elétrica, de 3,9% no gás de
botijão e de 1,1% nos artigos de
limpeza.

O bolso dos mais pobres tam-
bém foi pressionado, ainda que
em menor medida, pela alta nos
alimentos no domicílio. Frutas
(5,4%), aves e ovos (4%) e leites e
derivados (1,6%) fazem parte

dessa lista.
Para as camadas com renda

maior, o principal foco inflacioná-
rio em setembro veio do setor de
transportes.

No mês passado, esse ramo de
produtos e serviços teve o efeito
dos reajustes de 2,3% na gasolina,
de 28,2% nas passagens aéreas e
de 9,2% nos transportes por apli-
cativo.

Com orçamento bem mais res-
trito, os mais pobres acabam dire-
cionando seu dinheiro especial-
mente para despesas como ali-
mentação em casa, energia elétri-
ca, gás de cozinha e aluguel.

Ao longo da pandemia, esses
itens ficaram mais caros, o que
ajuda a entender a escalada infla-
cionária maior entre as famílias
com renda inferior.

O estudo do Ipea ainda traz o
recorte do aumento de preços no
acumulado do ano, entre janeiro
e setembro.

Nessa comparação, as famílias
com renda média-baixa (entre R$
2.702,88 e R$ 4.506,47) registra-
ram a maior alta inflacionária. O
avanço foi de 7,23%.

IGP-10 
O Índice Geral de Preços – 10

(IGP-10) registrou deflação
(queda de preços) de 0,31% em
outubro deste ano. No mês an-
terior, a deflação havia sido de
0,37%. Segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV), com o re-
sultado, o índice nacional acu-
mula taxas de inflação de
16,08% no ano e de 22,53% em
12 meses.  

O Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA), que mede o
atacado, teve deflação de 0,77%
em outubro, uma queda de pre-
ços levemente mais intensa do
que a observada em setembro (-
0,76%).

Por outro lado, tanto o Índice
de Preços ao Consumidor (IPC),
que mede o varejo, quanto o Índi-
ce Nacional de Custo da Constru-
ção (INCC) registraram inflação
em outubro, com taxas mais ele-
vadas do que as observadas no
mês anterior.

A inflação do IPC subiu de
0,93% em setembro para 1,26%
em outubro. Já o INCC cresceu de
0,43% para 0,53% no período.

IPEA

ANP publica edital do
leilão de excedentes 

CESSÃO ONEROSA

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) publicou nes-
ta sexta-feira o edital da Se-
gunda Rodada de Licitações
dos Volumes Excedentes da
Cessão Onerosa, dos campos
de Sépia e Atapu, localizados
na área do Polígono do Pré-
sal, na Bacia de Santos. O lei-
lão está previsto para ocorrer
no dia 17 de dezembro e terá
bônus de assinatura de R$
11,1 bilhões, dos quais R$ 7,7
bilhões serão repassados aos
estados e municípios. O pré-
edital foi publicado no dia 2
de junho. 

A expectativa é que sejam
investidos R$ 204 bilhões no
desenvolvimento da produção
do petróleo e gás natural nos
dois campos, gerando arreca-
dação em torno de R$ 120 bi-
lhões em participações gover-
namentais e impostos. As áreas
de Atapu e Sépia serão oferta-
das para outorga de contratos
para exploração e produção de
petróleo e gás natural, sob o re-
gime de partilha da produção,
conforme definido pela Lei Fe-
deral nº 12.351/2010. 

Na 1ª rodada da cessão one-
rosa, realizada em 2019, a Pe-
trobras arrematou as áreas de
Itapu e Búzios, também situa-
das na Bacia de Santos. O lei-
lão resultou em bônus de assi-
natura para o governo no valor
de R$ 70 bilhões.

As empresas interessadas
em participar da licitação de-

verão apresentar documenta-
ção e efetuar o pagamento de
taxas de participação, para que
tenham acesso ao pacote de
dados técnicos. O valor da taxa
de participação é de R$ 410 mil
para cada bloco. A qualifica-
ção envolve a análise dos do-
cumentos pela Superinten-
dência de Promoção de Licita-
ções (SPL) da ANP, para com-
provação da regularidade jurí-
dica, fiscal e trabalhista e capa-
cidade econômico-financeira
do licitante. 

Após a análise da documen-
tação, a habilitação das licitan-
tes é julgada pela CEL. As com-
panhias ou consórcios com
habilitação aprovada pela CEL
poderão apresentar ofertas na
licitação, em sessão pública,
desde que aportem garantias
de oferta no valor, modalidade
e prazo definidos no edital.

O cronograma para a 2ª Ro-
dada de Licitações do Exce-
dente da Cessão Onerosa esta-
belece a realização de um se-
minário ambiental e jurídico-
fiscal no próximo dia 20, com
final do prazo para entrega
dos documentos de manifes-
tação de interesse, qualifica-
ção e pagamento da taxa de
participação no dia 1º de no-
vembro. A data limite para
apresentação das garantias de
oferta é o dia 25 de novembro.
O valor da garantia financeira
por bloco atinge R$ 40 mi-
lhões, para Atapu; e R$ 71 mi-
lhões, para Sépia. 

extremamente desafiador."
Para Faiçal, o formato de hi-

permercado, com grandes lojas,
já não fazia sentido para o grupo. 

Por ser uma loja cara para se
manter, precisava de vendas
muito altas por metro quadra-

do para se sustentar.
Ao deixar o formato de gran-

des lojas, o grupo também para
de vender itens como eletrôni-
cos e roupas. Deve manter a
venda de produtos para casa,
mesa e banho e chinelos.
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Butantan recebe
autorização para iniciar
testes de soro anticovid

ANVISA

BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

O Instituto Butantan rece-
beu nesta sexta-feira a autori-
zação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
para iniciar, em humanos, tes-
tes complementares do soro
anti-covid, fabricado pela insti-
tuição. Ao contrário da vacina,
que é uma forma de preven-
ção, o soro auxilia no tratamen-
to de pessoas já infectadas pela
doença. Com a autorização
de hoje, o Butantan conta com
as permissões necessárias para
a realização de todas as etapas
dos testes clínicos do soro.   

Os exames serão realizados
no Hospital do Rim e no Hos-
pital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universida-
de de São Paulo (USP), ambos
localizados na cidade de São
Paulo. Os voluntários partici-
pantes são adultos com mais
de 30 anos e com diagnóstico
de infecção por covid-19 con-
firmado por PCR, no máximo,
nos cinco dias anteriores. O
soro é intravenoso, ou seja, é

inserido na veia em uma única
aplicação. O paciente fica no
hospital por um dia e recebe o
medicamento.

Os ensaios serão feitos em
duas fases e três etapas. Na fa-
se 1, o estudo vai envolver 30
pessoas transplantadas de
rim, pacientes do Hospital do
Rim (etapa A); e 30 pacientes
oncológicos do Hospital das
Clínicas, com câncer de órgão
sólido (etapa B). Na fase 2,
participarão 558 pessoas, en-
tre transplantados de órgãos
sólidos e pacientes oncológi-
cos, todos fazendo terapia
imunossupressora (etapa C).

“O foco do soro anticovid
nos imunossuprimidos é uma
contribuição do Butantan pa-
ra fornecer tratamento a um
público numeroso que tem di-
ficuldades na sua imunização
e, em muitos casos, não pode
tomar vacina. Além disso, são
pessoas bastante afetadas pela
Covid-19, com uma taxa de
mortalidade que pode ser su-
perior a 65%”, destacou o ins-
tituto em nota.

ORÇAMENTO

CNPq: corte de R$ 600 mi da 
ciência foi 'rasteira' do governo 
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

O
presidente do CNPq
(Conselho Nacional
de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico), classi-
ficou como rasteira o corte de R$
600 milhões do orçamento da
ciência brasileira ordenado pela
área econômica do governo Jair
Bolsonaro.

Caso não haja restituição
dos valores até 1º de novembro,
disse Vilela, não há certeza de
que a chamada universal de
bolsas de pesquisa que envolve
30 mil pesquisadoras possa ser
realizada. O edital já foi lança-
do, mas não há recursos garan-

tidos até agora.
O CNPq é vinculado ao Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia e
Inovações. No último dia 7, o
Congresso Nacional atendeu a
um pedido do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e aprovou
projeto que retirou R$ 600 mi-
lhões previstos para a Ciência.
Os recursos foram destinados
para outras áreas.

A decisão da área econômica
nem sequer foi acordada com o
ministério e o titular da pasta,
Marcos Pontes, não sabia do
corte. O governo alterou de últi-
ma hora um projeto de lei que
efetivava movimentação orça-
mentária.

Evaldo Vilela participou nes-
ta sexta-feira de debate promo-
vido pela SBPC (Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciên-
cia) no âmbito do evento Mobi-
lização em Defesa da Ciência.

Pela manhã, um tuitaço mo-
bilizou a rede social com as has-
htags #SOSCiencia e #Libe-
raFNDCT, em referência aos re-
cursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.

O presidente do CNPq defen-
deu a mobilização em prol do or-
çamento da ciência. "Precisamos
nos reunir e fazer uma ação con-
junta e mais forte, porque as ad-
versidade são muito grandes. E

nós estamos avançando muito
pouco, e de repente a gente leva
uma rasteira dessa que aconteceu
ai, muito de improviso", disse.

Vilela disse que o corte foi um
"susto, frustração e indignação".
O ministro Marcos Pontes tam-
bém se posicionou contra a de-
cisão, mas, em audiência na Câ-
mara nesta semana, parlamen-
tares cobraram responsabilida-
de dele sobre a situação.

O corte de R$ 600 milhões
vem na esteira de reduções sis-
temáticas de orçamento na pas-
ta. O CNPq, por exemplo, tem
em 2021 o menor orçamento ao
menos desde 2012, mesmo em
valores nominais.

Bolsonaro reafirma apoio a Mendonça
diante de impasse com Alcolumbre
RICARDO DELLA COLETTA E
MARIANNA HOLANDA/FOLHAPRESS

Após a tentativa frustrada do
Palácio do Planalto de fazer as
pazes com o senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), o presidente
Jair Bolsonaro se encontrou, na
quinta-feira passada, com o ex-
AGU (Advogado-Geral da

União) André Mendonça e rea-
firmou apoio para a sua indica-
ção ao STF (Supremo Tribunal
Federal).

Mendonça foi ao Planalto na
quinta acompanhado pelo pre-
sidente da Frente Parlamentar
Evangélica, deputado Cezinha
da Madureira (PSD-AM). Eles
também se encontraram com o

ministro Ciro Nogueira (Casa
Civil), que recentemente parti-
cipou de uma articulação por
um plano B para a vaga no tribu-
nal.

"De fato o André Mendonça
se reuniu com o presidente, que
reiterou que tem chance zero de
retirar o nome dele da indica-
ção. Chance zero", disse Cezi-

nha à reportagem.
Bolsonaro oficializou a esco-

lha de Mendonça para a vaga do
ex-ministro Marco Aurélio em
13 de julho, mas desde então o
senador não pautou a sabatina
na CCJ (Comissão de Constitui-
ção e Justiça). O colegiado presi-
dido por Davi é o passo inicial
da tramitação de Mendonça.

RUMO AO STF

Cai de 12 para 8 semanas prazo entre
as doses da vacina da AstraZeneca

O Ministério da Saúde anun-
ciou nesta sexta-feira a redução
do intervalo da segunda dose da
vacina Oxford/AstraZeneca
contra a Covid-19 de 12 sema-
nas para oito semanas.

Com isso, fica a cargo dos
municípios o ajuste dos calen-

dários de segunda dose a partir
da disponibilidade do imuni-
zante.

Segundo a pasta, foram envia-
das doses para concluir o ciclo
vacinal de todas as vacinas ofer-
tadas em todo o país. No total, fo-
ram disponibilizadas a estados e

municípios 310 milhões de doses.
Tiveram o ciclo vacinal con-

cluído até esta sexta 103,7 mi-
lhões de pessoas. A população
vacinável, com 12 anos ou mais
no país, soma 180 milhões de
pessoas.

Segundo o Ministério da Saú-

de, a nova etapa da campanha
de vacinação contra a Covid-19
envolve a conclusão do ciclo va-
cinal de quem recebeu a primei-
ra dose do imunizante da Pfizer
e as doses de reforço para ido-
sos, imunossuprimidos e profis-
sionais de saúde.

COVID-19

SP tem 66 mil que vivem
em situação de rua

POBREZA

DANIEL MELLO/ABRASIL 

O Movimento Estadual da
População em Situação de Rua
de São Paulo estima que,
atualmente, 66 mil pessoas vi-
vem sem teto na capital paulis-
ta. Segundo o presidente do
movimento, Robson Mendon-
ça, houve um grande cresci-
mento do número de pessoas
que dormem nas calçadas du-
rante o período da pandemia
de Covid-19.  

“Mudou o perfil dessa popu-
lação, que passou a ser mães
com crianças. A cidade passou a
ser um acampamento a céu
aberto. Para onde você olha tem
barraca”, disse.

A estimativa do movimento é
feita, de acordo com Mendonça,
a partir dos atendimentos ofere-
cidos na sede da entidade, no
centro de São Paulo. Além de
alimentação, é oferecido apoio
para tirar documentos, procurar
emprego e buscar atendimento
em saúde.

Lançado em janeiro de 2020
a partir de dados coletados em
2019, o último Censo da Popula-
ção em Situação de Rua identifi-
cou 24,3 mil pessoas sem teto na
cidade de São Paulo. A maioria
era negra (69,3%) e 85% eram
homens.

Mendonça diz que a crise
econômica e algumas medidas
para conter a disseminação
do novo coronavírus desestabi-
lizaram microempreendedores
e trabalhadores do comércio in-
formal. “Muitos micro e peque-
nos empresários, nessa pande-
mia, vieram a ficar em situação
de calçada”, explicou.

Além do crescimento da po-
pulação que não tem teto,
Mendonça diz que o censo fei-
to pela prefeitura subestimou a
quantidade de pessoas sem ter
onde morar. De acordo com
ele, integrantes do movimento
da população em situação de
rua participaram do trabalho
do censo e perceberam proble-

mas na metodologia.
Segundo Mendonça, não fo-

ram contadas pessoas que esta-
vam internadas para tratamento
de uso abusivo de álcool e dro-
gas e parte das pessoas acampa-
das ou com barracos em via pú-
blica, entre outros pontos. “To-
dos esses dados fizeram com
que a contagem não fosse a
real”, afirma.

ANTECIPAÇÃO DO CENSO
Devido aos impactos crise sa-

nitária, a prefeitura de São Paulo
antecipou a realização do novo
censo da população em situa-
ção de rua. Em agosto, foi aberto
um pregão eletrônico e, em se-
tembro, foi assinado o contrato
com a empresa Qualitest com
prazo de nove meses.

Na ocasião do anúncio da an-
tecipação do estudo, a então se-
cretária municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social,
Berenice Giannella, confirmou
que havia uma percepção de au-
mento e mudança de perfil das
pessoas dormindo nas calçadas
da cidade. "Não só aumentou,
mas diversificou. Hoje, você tem
mais famílias na rua por conta
do desemprego e da perda de
moradia", disse.

A Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento So-
cial informou, por nota, que, no
último censo, foram considera-
dos sim como população em si-
tuação de rua as pessoas viven-
do em barracos, ainda que de
madeira. "Esses barracos são
chamados de mocós na literatu-
ra sobre população em situação
de rua e se encaixam dentro da
definição do conceito operacio-
nal adotado na pesquisa", desta-
ca o texto.

Ainda de acordo com a pasta,
a definição das pessoas em si-
tuação de rua usada na pesquisa
considera uma série de fatores
como pobreza extrema, víncu-
los familiares fragilizados ou in-
terrompidos e a inexistência de
moradia regular.

Polícia indicia quatro pessoas por
incêndios na Chapada dos Veadeiros

CRIME AMBIENTAL

JOSÉ MATHEUS
SANTOS/FOLHAPRESS

A Polícia Civil de Goiás indi-
ciou quatro pessoas por suspeita
de atearem fogo na Chapada
dos Veadeiros em setembro. A
investigação foi encerrada na
quarta-feira passada, após qua-
se um mês de apuração.

Os investigadores concluí-
ram que houve três focos dife-
rentes de incêndio com danos
a o  m e i o  a m b i e n t e  n a q u e l e
p e r í o d o  n a  c h a p a d a ,  q u e  é
c o n s i d e r a d a  P a t r i m ô n i o
Mundial Natural pela Unesco.

Desses,  dois foram dolosos,
ou seja, houve a intenção de
provocar queimadas em dois
dos casos.

As chamas começaram em 12
de setembro e se alastraram por
doze dias no local, que é a maior
reserva de cerrado do país. Com
isso, cerca de 28 mil hectares do
bioma foram destruídos. A área
é equivalente a 250 mil campos
de futebol.

No período de combate aos
incêndios, aviões foram utiliza-
dos para evitar a disseminação
de novos focos.  A operação
contou com mais de 200 briga-

distas e bombeiros. O fogo foi
extinto apenas no dia 24, após
uma forte chuva na Chapada
dos Veadeiros.

Um dos casos dolosos teria
sido cometido por um fazendei-
ro que estava desmatando sua
propriedade. Na ação, ele teria
dado origem a um incêndio de
grandes proporções que levou à
destruição de mais de 14 mil
hectares, isto é, metade da des-
truição total.

O suspeito foi indiciado por
dois crimes, com penas que po-
dem chegar a nove anos de pri-
são. A polícia utilizou drones e

imagens de satélites para chegar
à conclusão de que o fogo foi
usado para queimar restos de
árvores de um desmatamento.

Outro caso considerado do-
loso pela Polícia Civil foi o de
um jovem que teria ateado fogo
em um lixão do distrito de São
Jorge, no município de Alto Pa-
raíso de Goiás, que faz parte da
chapada.

O terceiro caso investigado
foi o de um foco no Condomínio
Vale Azul, na mesma cidade. Lá
as chamas começaram quando
dois indiciados manusearam
serras elétricas.

Nota
FALSO POLICIAL É PRESO APÓS 
APLICAR GOLPE DO PIX 

Um homem que se passava por policial civil foi preso após
aplicar um golpe em uma pessoa que pretendia adquirir um
aparelho celular. A detenção ocorreu na zona leste da capital
paulista, na quarta-feira passada. A investigação teve início
quando a vítima chegou ao Palácio da Polícia, na rua Brigadeiro
Tobias, na Luz (região central da capital paulista), à procura de
um policial o qual seria o responsável por entregar um celular
que ela havia adquirido. Já no local, a vítima explicou que, no
ato da venda, o homem teria dito ser policial civil e também
teria mostrado uma carteira funcional e uma arma.

Dias vê enganação na proposta de
Lira para reduzir preço da gasolina 
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Governador do Piauí e presi-
dente do Consórcio Nordeste,
Wellington Dias (PT) chama de
enganação a proposta de Arthur
Lira (PP-AL) para reduzir o pre-
ço do combustível.

Patrocinado pelo presidente
da Câmara, projeto aprovado

nesta semana muda a regra de
tributação e prevê que o ICMS
(imposto estadual) passe a ser
um valor fixo.

Os estados e o Distrito Fede-
ral poderão definir anualmente
as alíquotas específicas. A taxa
do tributo será calculada com
base no valor médio dos com-
bustíveis nos últimos dois anos.

"É claro que se nós governa-
dores soubessemos que essa
proposta da Câmara resolveria a
situação do combustível, até
aceitaríamos esse sacrifício. Mas
sejamos sincero, é uma engana-
ção. E muita gente boa entrou
na onda", afirma Dias.

"Por isso a gente quer nego-
ciar com o Senado para que a

gente possa garantir o enten-
dimento em que a  solução
emergencial é a capitalização
do fundo de equalização do
combustível, aí sim, faz a gaso-
lina, por exemplo, descer para
R$ 4,5 um litro.  Além disso,
aprovar a reforma tributária.
Esta sim é boa para o Brasil",
completa.

ICMS
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Paes chama Light de
'vagabunda' após corte
de luz em prédios 

REAÇÃO AGRESSIVA

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes (PSD), foi ao
Twitter para criticar e xingar a
Light. Na quinta-feira passa-
da, a companhia elétrica cor-
tou a luz de 66 prédios admi-
nistrados pelo Executivo mu-
nicipal.

"A Light é uma empresa va-
gabunda. Passaram anos ali-
viando a barra do governo an-
terior. Agora, querem receber
na base do lobby e da chanta-
gem", disse Paes.

Em nota, a Light disse que o
corte se deu pelo estado de
inadimplência do município
com a empresa. Segundo a
distribuidora de energia, a dí-
vida da prefeitura com a com-
panhia é de cerca de R$ 261
milhões, sendo que R$ 68 mi-
lhões em dívidas foram con-
traídas este ano.

"A Light ressalta que reali-
zou diversas tentativas de
acordo com a prefeitura para
regularizar os débitos e notifi-
cou o órgão previamente com
aviso de corte, como determi-
na a legislação", pontuou a
companhia elétrica.

Procurada pela reporta-
gem, a Secretaria de Fazenda e
Planejamento do Rio disse
que "as contas da Light do ano
de 2021 estão em dia, salvo al-
gumas contas da saúde, em fa-
se final de liquidação".

"É bom lembrar que os va-
lores ainda em aberto estão
previstos no orçamento, e a
empresa sabe disso. Portan-
to, a iniciativa da Light não se
refere aos débitos de 2021, e,
sim, aos passivos acumula-

dos pela gestão anterior, que
não são pequenos", afirmou a
pasta.

Segundo a secretaria, está
sendo feita uma "longa e mi-
nuciosa auditoria" -"já em fase
final"- para efetuar um parce-
lamento anual das dívidas
com a companhia. "Com mui-
to esforço e respeito aos con-
tratos, vamos equacionar",
destacou.

"Não acreditamos que a
Light prejudicará o acesso dos
cariocas a equipamentos de
uso público em função de de-
cisões equivocadas e irrespon-
sáveis de ambos os ex-gesto-
res: da empresa e da prefeitu-
ra", finalizou a pasta.

Ainda de acordo com a
Light, os cortes foram feitos
em "instalações cadastradas
na empresa com serviços
não essenciais", e unidades
de saúde não foram impac-
tadas pela medida. Na nota,
a companhia não listou os 66
prédios afetadas pela sus-
pensão do fornecimento de
energia.

De todo modo, reportagem
veiculada mais cedo pelo
"Bom Dia Rio", programa da
TV Globo, apontou que a Light
cortou a energia do Parque
Olímpico, local onde opera
um drive-thru de vacinação
contra a Covid-19.

Tendo isso em vista, Paes,
ainda no Twitter, disse que o
drive-thru de vacinação con-
tra a Covid-19 no 

"A vagabundagem da Light
mata! Irresponsáveis!", excla-
mou o prefeito.

EUA

Brasil fica de fora da 1ª viagem
de secretário à América do Sul
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O
Brasil ficou de fora
da primeira viagem
do secretário de Es-

tado dos EUA, Antony Blinken, à
América do Sul. O chefe da di-
plomacia na gestão de Joe Biden
viajará a Equador e Colômbia a
partir desta terça-feira até dia 21
de outubro.

Blinken se encontrará com o
presidente do Equador, Guiller-
mo Lasso, em Quito, na terça-fei-
ra. No dia seguinte, vai a Bogotá,
para uma reunião com o presi-
dente Iván Duque, e ficará no
país até quinta-feira.

Na Colômbia, discursará so-
bre os desafios enfrentados pela
democracia na região e iniciará
um diálogo de alto nível entre os
dois países sobre democracia e
direitos humanos que incluirá jo-
vens ativistas.

Blinken também tratará do
combate à imigração ilegal, ao
narcotráfico e às mudanças cli-
máticas, além de meios para criar
oportunidades comerciais e em-

pregos, segundo anúncio do De-
partamento de Estado.

No cargo desde o início da
administração democrata, que
tomou posse em janeiro, ele via-
ja pela primeira vez para a Amé-
rica do Sul. Na América Latina,
Blinken já visitou México e Cos-
ta Rica.

O governo americano tem
mantido certa distância de Jair
Bolsonaro. Os dois presidentes
ainda não se encontraram desde
a posse do democrata, já que o lí-
der brasileiro era próximo de Do-
nald Trump e torceu publica-
mente pela derrota de Biden nas
eleições americanas de 2020.

Bolsonaro foi a Nova York em
setembro para participar da As-
sembleia-Geral da ONU. Mesmo
que Biden tenha discursado no
evento logo após o brasileiro, re-
gras para barrar o contágio por
coronavírus evitaram uma inte-
ração. Ainda assim, se houvesse
interesse mútuo, ambos pode-
riam ter marcado uma conversa.

Na semana do encontro na
ONU, porém, Blinken se reuniu

com o chanceler brasileiro, Car-
los França, e pediu ao Brasil que
aceitasse receber mais refugiados
do Afeganistão e do Haiti. Na oca-
sião, diplomatas brasileiros ouvi-
dos sob condição de anonimato
disseram ter considerado o en-
contro bastante positivo e que os
americanos teriam reconhecido
os esforços feitos pelo Brasil na
área ambiental.

Antes, em julho, William J.
Burns, diretor da CIA, a agência
de inteligência dos EUA, fez uma
visita oficial a Brasília, onde se en-
controu com autoridades do go-
verno, entre os quais Bolsonaro.

Biden sofre pressão de mem-
bros de seu partido para se afas-
tar do Brasil, tanto pela questão
ambiental quanto pela postura
anti-democrática adotada diver-
sas vezes por Bolsonaro. Na quin-
ta-feira passada, um grupo de 64
deputados democratas enviou
uma carta a Biden pedindo que o
status do Brasil de aliado extra-
Otan seja retirado, além de um
recuo na relação Brasil-EUA até
que um novo líder seja eleito.

O parlamentar democrata
Hank Johnson, do estado da
Geórgia, e outros legisladores
apontaram as tentativas de Bol-
sonaro de deslegitimar as elei-
ções presidenciais de 2022 e o
apoio dele à contestação da vitó-
ria de Biden no pleito americano
de 2020. "Bolsonaro apoiou as
declarações falsas de Trump so-
bre fraude na eleição e foi um dos
últimos líderes globais a reconhe-
cer sua vitória eleitoral, o que põe
em dúvida a disposição dele de
aceitar os resultados da eleição
brasileira em 2022", escreveram.

No fim de setembro, o presi-
dente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado, Bob Me-
nendez, e outros três parlamen-
tares enviaram mensagem a Blin-
ken alertando sobre a deteriora-
ção da democracia no Brasil e pe-
dindo que Biden deixasse claro
que "qualquer ruptura democrá-
tica terá sérias consequências".

Na ocasião, o embaixador do
Brasil em Washington, Nestor
Forster, disse que o senador esta-
va mal informado. 

Nota
EX-PRESIDENTE AMERICANO BILL 
CLINTON É INTERNADO NOS EUA

O ex-presidente americano Bill Clinton, de 75 anos, foi internado
em um hospital da cidade de Irvine, na Califórnia, devido à
infecção no trato urinário, segundo informou a rede de TV CNN.
"O (ex-)presidente Clinton foi levado para o UC Irvine Medical
Center e foi diagnosticado com uma infecção. Ele foi admitido na
UTI para acompanhamento rigoroso e recebeu antibióticos e
fluidos intravenosos." Dr. Alpesh Amin, presidente de medicina
do UC Irvine Medical Center, e a Dra. Lisa Bardack, médica
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assistente, disseram em comunicado. Os médicos disseram ainda
que após dois dias de tratamento, sua contagem de glóbulos
brancos está diminuindo e que Clinton está respondendo bem aos
antibióticos. "A equipe está em contato direto com o time
médico do ex-presidente em Nova York, incluindo o seu
cardiologista", acrescentaram. A infecção não estaria relacionada
com a Covid-19. Clinton se encontra em "vias de recuperação" e
"com bom humor", segundo informou o porta-voz do ex-
presidente, Angel Ureña. O democrata foi submetido a uma
cirurgia cardíaca quádrupla de bypass em 2004 e teve dois stents
inseridos para abrir uma artéria em 2010. 
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