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RÁPIDAS
Governo tem déficit
de R$ 19,8 bilhões
em julho

As contas do governo
registraram déficit primário de
R$ 19,8 bilhões em julho,
informou ontem a Secretaria do
Tesouro Nacional. O déficit
ocorre quando os gastos do
governo superam as receitas
com tributos e impostos. Ficam
de fora desta conta as despesas
com o pagamento de juros da
dívida pública.

Resultado nas
contas é o pior
para o mês

O resultado de julho deste ano
é o terceiro pior para esse mês
na série histórica, só perdendo
para o registrado em 2020 (R$
87,9 bilhões) e em 2017 (R$
20,1 bilhões).  No mesmo mês
do ano passado, foi registrado
resultado negativo de R$ 87,9
bilhões. O valor foi influenciado
pelos gastos extras para
combater à Covid.

Acumulado deste
ano é de R$ 73,4 bi
negativos

No acumulado deste ano, o
saldo das contas do governo
também está negativo em R$
73,4 bilhões. No mesmo
período do ano passado, foi
registrado resultado negativo
recorde de R$ 505,2 bilhões,
por conta dos gastos
relacionados à pandemia da
Covid-19 e os seus efeitos na
arrecadação.

Governo tem
autorização para
déficit de R$ 247 bi

Para o ano de 2021, o governo
está autorizado a registrar
déficit primário de até R$
247,118 bilhões. Entretanto,
despesas extraordinárias com a
pandemia estão fora da meta
fiscal (o resultado das contas do
governo). O resultado
acumulado neste ano é o
terceiro pior para o período na
série histórica.

BRASÍLIA

As vésperas da votação do projeto do
Novo Código Eleitoral na Câmara dos
Deputados, a Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público
divulgou ontem uma lista com 18 re-
trocessos que a proposta implica no
âmbito do combate à corrupção nas
eleições brasileiras. De acordo com
a entidade, alguns dispositivos do
projeto relatado pela deputada Mar-
garete Coelho (PP-PI) ‘abrem espaço
para práticas que já estavam aboli-
das do processo eleitoral e colocam
em risco a democracia brasileira’,
entre elas a possibilidade de candi-
datos "ficha-suja" serem eleitos.

Questões relacionadas à inelegi-
bilidade ocupam dois lugares do ‘Top
3’ dos retrocessos apontados pelo
Conamp. A entidade ressalta, por
exemplo, que a proposta em trami-
tação na Câmara reduz 'drastica-
mente' os prazos de inelegibilidades
criados pela Lei da Ficha Limpa.
Atualmente, o limite de oito anos é
contado após o término do cumpri-
mento de pena, mas a proposta que
será votada na Câmara considera a
contagem a partir da condenação.

Além disso, o texto "blinda can-
didatos de inelegibilidade infra-

constitucional que surgem após o
registro de candidatura, permitindo
que candidatos ficha suja na data
da eleição possam ser eleitos",
dizem os procuradores e promo-
tores. De acordo com a Conamp,
isso significa que, caso a condena-
ção de um político tenha saído de-
pois do registro da candidatura, ele
poderá seguir disputando as elei-
ções e, se ganhar, terá o direito de
assumir o cargo, mesmo que pre-
cise cumprir pena.

O texto ainda estabelece que a
inelegibilidade não se aplica a polí-
ticos condenados em casos em que
a pena tenha sido substituída pela
restritiva de direitos. De acordo com
os procuradores, a exceção não é ra-
zoável considerando que o Código
Penal permite a substituição em con-
denações de até 4 anos, envolvendo
crimes graves.

Outro ponto que também já
havia sido questionado pelos pro-
curadores é a descriminalização de
delitos praticados no dia da eleição
como o uso de alto-falantes, comí-
cio ou carreata, boca de urna. A pro-
posta é a conversão da tipificação
de tais condutas em ilícito cível-elei-
toral punível com multa entre R$ 5
mil a R$ 30 mil. 

Associação lista
retrocessos do Novo
Código Eleitoral 
Associação Nacional de Membros do Ministério
Público divulgou nota alertando sobre proposta
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O
intervalo entre a apli-
cação em pessoas a
partir dos 70 anos de
idade da segunda e ter-

ceira dose da vacina a Covid-19,
conforme apontado pelo Minis-
tério da Saúde (MS) de seis meses
restringe o recebimento da vacina
extra a este público na capital. A
medida, considerada mais do que
necessária por alguns infectolo-
gistas, tornou o ritmo da imuni-
zação da terceira dose mais lento
neste início.

De acordo com dados da Se-
cretaria Municipal de Saúde
(Semus), apenas 240 pessoas re-
ceberam até o momento a terceira
dose na capital, considerando ido-
sos e os imunossuprimidos (cujo
intervalo entre o recebimento da
terceira dose, considerando a se-
gunda dose, é de 28 dias).

A aplicação da terceira dose
em São Luís começou na quinta-
feira, dia 26. Na ocasião, de
acordo com o Município, 142 ido-
sos em instituições de longa per-
manência foram protegidos. A va-
cinação a este público prosseguiu
na sexta-feira, dia 27, e no sá-
bado, 28, com o recebimento de
doses por pessoas com 90 anos
de idade ou mais.

Ontem, os  idosos de 86 a 89 anos
receberam a terceira dose. Até o fe-
chamento desta edição, a Prefeitura
de São Luís não havia informado
o saldo do dia de vacinados.

A autorização para o recebi-
mento da terceira dose na capi-
tal foi dada pelo prefeito de São
Luís, Eduardo Braide (Podemos),
com base na orientação do MS.
A concessão foi dada em contra-
ponto ao que orientava a Secre-
taria Estadual de Saúde que, por
sua vez, informou a O Estado no
dia 25 que a ideia era seguir com
a data estipulada pelo MS, ou
seja, de aplicação no dia 15 do

próximo mês.
No entanto, algumas cidades,

por considerarem avançados os
ritmos de aplicação de segunda e
principalmente de primeira dose,
decidiram antecipar o prazo.
Além de São Luís, outras cidades
como Niterói (RJ) e Campo
Grande (MS) também começa-
ram as aplicações de terceira dose
antes da data do MS. 

Números
Até o momento, de acordo com
dados da Prefeitura, 784.009 pes-
soas receberam pelo menos uma
dose de vacina na capital. Deste
total, 359.898 estão imunizadas
em duas doses, o que é conside-
rado em tese e para alguns casos
pelo MS como imunização plena.

O efeito do aumento na co-
bertura vacinal se reflete na queda
de ocupação de leitos específicos
na rede pública. Na segunda-
feira, dia 30, o percentual de lei-
tos de UTI com pacientes era in-
ferior à 50%. 

Por enquanto, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa) não chancelou a decisão do

MS de autorizar a terceira dose.
Em nota encaminhada a O Estado,
o órgão disse que “a segurança e a
eficácia de esquemas vacinais com
vacinas diferentes ainda não foram
decididas por autoridades regula-
tórias de referência”. 

Segundo a Agência, outras en-
tidades recomendam – no mo-
mento – que as doses sejam com-
plementadas com as mesmas
vacinas. Ou seja, para a Anvisa,
quem tomou por exemplo as duas
primeiras doses com a AstraZe-

neca, deveria tomar uma eventual
terceira dose com o mesmo imu-
nizante. O mesmo raciocínio va-
leria para outras vacinas. 

Apesar da orientação da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS),
que orienta os países considera-
dos desenvolvidos e mais avan-
çados na vacinação a doarem
imunizantes a territórios que,
porventura, estejam atrasados na
aplicação das doses, Israel por
exemplo decidiu aplicar a terceira
dose em sua população. 

Intervalo restringe
aplicação de terceira
dose em São Luís
Conforme apontado pelo Ministério da Saúde, na última quarta-feira (25), pessoas a partir dos
70 anos somente podem tomar após seis meses da segunda dose; vacinação é lenta na capital

Idosos começaram a receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em São Luís desde a semana passada

Divulgação

Câmara dos Deputados deve votar novo código eleitoral esta seamana

Divulgação

SAIBA MAIS

Dados da vacinação
Ainda de acordo com dados da Secretaria Municipal de
Saúde (Semus), 53.394 idosos com 70 anos de idade ou
mais estão aptos a tomar a terceira dose da vacina contra
a Covid-19. O entendimento é com base na autorização
concedida pelo Ministério da Saúde (MS).
Na capital, pessoas que tomaram qualquer imunizante
(CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer) devem tomar a
terceira dose, caso se enquadrem na faixa etária citada.
Além dos idosos que se dirigem aos pontos de
imunização, pessoas acamadas com mais de 70 anos
também serão imunizadas.


