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FORO PRIVILEGIADO

Crivella deve ser embaixador na África do Sul
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao gover-

no da África do Sul o nome do ex-prefeito do Rio de
Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos) para que ele
assuma o posto de embaixador do Brasil no país. A in-
formação, revelada pelo Correio Braziliense e confir-

mada pela Folha de S.Paulo por um integrante do go-
verno, já causa mal-estar entre diplomatas, que veem
a indicação como uma manobra em benefício do pre-
sidente. O nome de Crivella ainda depende do aval do
governo sul-africano, em processo que corre em sigi-

lo. Portanto, não há confirmação oficial até a resposta
do país anfitrião. Caso a África do Sul responda positi-
vamente, a indicação é oficializada, e o ex-prefeito
precisa passar por sabatina na Comissão de Relações
Exteriores do Senado. PÁGINA 8

Os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em
R$ 72,6 milhões em maio, segundo dados divulgados pelo BC (Banco
Central) ontem. O resultado da captação líquida -diferença entre en-
tradas e saídas- é menor que o registrado em abril, quando foi positi-
vo em R$ 3,84 bilhões. No mês, a rubrica voltou a ser positiva após

três meses de números negativos. O movimento coincidiu com o re-
torno do auxílio emergencial, que começou a ser pago no início de
abril. A nova rodada tem valor menor que a primeira versão, paga en-
tre abril e dezembro do ano passado -inicialmente de R$ 600 e depois
reduzido para R$ 300. PÁGINA 2

O TCU (Tribunal de Contas da União) divulgou uma nota para
desmentir a declaração do presidente Jair Bolsonaro (foto) de que o
órgão teria um relatório "questionando o número de óbitos no ano
passado por Covid". Bolsonaro deu a declaração a pessoas que o es-
peravam ontem na saída do Palácio da Alvorada. Ele disse que o TCU
tem um relatório afirmando que "50% dos óbitos por Covid não fo-
ram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União". "O TCU es-
clarece que não há informações em relatórios do tribunal que apon-
tem que 'em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não
foram por Covid', conforme afirmação do Presidente Jair Bolsonaro
divulgada hoje", diz o texto do tribunal.  No encontro com bolsonaris-
tas, Bolsonaro afirma a aliados também que "logicamente a impren-
sa não vai divulgar". E diz que cuidará pessoalmente de dar publici-
dade do suposto relatório, por meio de jornalistas aliados. "Eu tenho
três jornalistas que eu converso, que são pessoas sérias. Já passei pa-
ra eles. Eu devo divulgar hoje à tarde. E como é do Tribunal de Contas
da União, ninguém queira me criticar por causa disso. Isso aí muita
gente suspeitava." PÁGINA 3

MPT vai
investigar
Caboclo por
assédio sexual

CBF

FAKE NEWS

O Ministério Público do Tra-
balho no Rio de Janeiro (MPT-
RJ) informou ontem que, na sex-
ta-feira, determinou que fosse
aberta investigação sobre uma
acusação de assédio sexual co-
metida por Rogério Caboclo (fo-
to), presidente afastado da Con-
federação Brasileira de Futebol
(CBF). No domingo, o Comitê de
Ética da entidade decidiu sus-
pender o dirigente por 30 dias,
com o vice-presidente Antônio
Carlos Nunes de Lima, o Coronel
Nunes, tomando posse interina-
mente.   Segundo nota do MPT-
RJ, a denúncia foi distribuída ao
procurador do Trabalho Artur de
Azambuja Rodrigues, membro
da Coordenadoria Regional de
Promoção de Igualdade de
Oportunidades e Eliminação da
Discriminação no Trabalho
(Coordigualdade). O comunica-
do afirma, também, que "violên-
cia e o assédio são práticas into-
leráveis no ambiente de traba-
lho". PÁGINA 4

BC

Depósito da poupança supera
saque em R$ 72,6 mi em maio 

FOLHAPRESS

FOLHAPRESS

Documento
aponta troca
de vacinas
por ouro

TERRAS INDÍGENAS

PÁGINA 3

A Caixa Econômica Federal disse ontem que atingiu, entre os me-
ses de janeiro a maio de 2021, R$ 52,4 bilhões em concessão de crédi-
to imobiliário, um crescimento de 41,4% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. Nos cinco primeiros meses do ano, o banco celebrou
240,6 mil novos contratos e mais de 962 mil de pessoas com casa no-
va. De acordo com o banco, a carteira de crédito imobiliário do ban-
co alcançou R$ 523,1 bilhões em maio, com 5,76 milhões de contra-

tos.  Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os números
apontam para um resultado expressivo no segmento de financia-
mento, no qual a Caixa desponta como líder. Atualmente, o banco
tem 68% de participação no mercado imobiliário. “Foram R$ 52,4 bi-
lhões já contratados nos cinco primeiros meses de 2021 e vamos para
R$ 130 bilhões de credito imobiliário em 2021. No ano passado atin-
gimos R$ 116 bilhões, o que já foi um recorde. PÁGINA 2

2021

Crédito imobiliário da Caixa cresce 41% 

TCU desmente
Bolsonaro 
sobre mortes
por Covid-19

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/05) 3,5%
Poupança
(8/6) 0,20%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 4,10% (mai.)
IPCA 0,31% (abr.)
CDI
0,05 até o dia 7/jun
OURO
BM&F/grama R$ 306,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1481 Venda: 6,1386

EURO turismo 
Compra: 6,2111 Venda: 6,3911
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0482 5,0498
DÓLAR comercial
Compra: 5,0383 Venda: 5,0349
DÓLAR turismo
Compra: 5,0451 Venda: 5,2251

CVC BRASIL ON NM 27.46 +1.29 +0.35

IGUATEMI ON NM 46.40 +1.80 +0.82

BRASKEM PNA N1 60.20 +2.19 +1.29

MULTIPLAN ON N2 27.74 +0.84 +0.23

BR MALLS PARON NM 11.80 +0.43 +0.05

GERDAU MET PN N1 14.21 −2.07 −0.30

USIMINAS PNA ED N1 18.82 −1.21 −0.23

EMBRAER ON NM 17.48 +1.27 +0.22

GERDAU PN N1 31.89 −1.76 −0.57

BRADESPAR PN N1 70.16 −1.14 −0.81

PETROBRAS PN N2 28.29 −0.74 −0.21

VALE ON NM 111.80 −0.97 −1.10

PETROBRAS ON N2 28.72 −0.73 −0.21

ITAUUNIBANCOPN EDJ N1 33.04 +2.35 +0.76

BRADESCO PN EJ N1 28.44 +1.25 +0.35

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.630,24 -0,36

NASDAQ Composite 13.881,72 +0,49

Euro STOXX 50 4.100,43 +0,25

CAC 40 6.543,56 +0,43

FTSE 100 7.077,22 +0,12

DAX 15.677,15 -0,10

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,50% / 130.776,27 / 650,49 / Volume: 34.078.346.676 / Quantidade: 4.038.621



Financiamento imobiliário 
da Caixa cresce 41% neste ano
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

A Caixa Econômica Federal
disse ontem que atingiu, entre
os meses de janeiro a maio de
2021, R$ 52,4 bilhões em con-
cessão de crédito imobiliário,
um crescimento de 41,4% em re-
lação ao mesmo período de
2020. Nos cinco primeiros me-
ses do ano, o banco celebrou
240,6 mil novos contratos e mais
de 962 mil de pessoas com casa
nova. De acordo com o banco, a
carteira de crédito imobiliário
do banco alcançou R$ 523,1 bi-
lhões em maio, com 5,76 mi-
lhões de contratos.  

Segundo o presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, os núme-
ros apontam para um resultado
expressivo no segmento de fi-
nanciamento, no qual a Caixa
desponta como líder. Atualmen-
te, o banco tem 68% de partici-
pação no mercado imobiliário.

“Foram R$ 52,4 bilhões já
contratados nos cinco primeiros
meses de 2021 e vamos para R$
130 bilhões de credito imobiliá-
rio em 2021. No ano passado
atingimos R$ 116 bilhões, o que
já foi um recorde. Então, este
ano vamos passar 2020, que já
tinha sido um recorde histórico
da Caixa Econômica, reforçan-
do a nossa atuação no crédito
imobiliário”, disse Guimarães
durante live com jornalistas pa-
ra falar dos resultados do banco.

RECURSOS PRÓPRIOS
Guimarães disse ainda que

do montante de R$ 52,4 bilhões
para financiamento, as contra-
tações com recursos próprios,
da poupança, totalizaram R$
29,6 bilhões, um crescimento de
112% em relação ao período de
janeiro a maio de 2020. Na com-
paração com o mesmo período
de 2018, quando o banco dispo-

nibilizou R$ 3,8 bilhões para a
modalidade de recursos do Sis-
tema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE), com au-
mento de 678,9%.

De acordo com Guimarães, a
orientação do banco no segmen-
to de financiamento imobiliário
é de aumentar os contratos pelo
SBPE, ou seja, com recursos pró-
prios, atendendo à faixa de ren-
da da classe média. Ainda de
acordo com o presidente da Cai-
xa, o banco continuará atuando
em outros segmentos, como o do
Minha Casa, Minha Vida, no
qual o banco é responsável por
99% dos contratos.

Além da nova modalidade de
financiamento, a Caixa também
divulgou, ontem, novas alterna-
tivas para o pagamento das
prestações da casa própria. Ago-
ra, os mutuários que estão com
dificuldades têm a possibilidade
de reduzir a parcela do financia-

mento em 25% por até 6 meses
ou até 75% em até 3 meses. Para
isso, é preciso apresentar uma
autodeclaração de perda de ren-
da que justifique a redução par-
cial das parcelas.

Os valores não pagos durante
a vigência da negociação por
pausa ou pagamento parcial, de
acordo com o percentual esco-
lhido, serão incorporados ao
saldo devedor do contrato e di-
luídos no prazo remanescente.

O banco ainda anunciou o 1º
Feirão Digital Caixa da Casa Pró-
pria nos próximos dias 25 de ju-
nho a 4 julho, quando serão ofer-
tados cerca de 180 mil imóveis
em todo o país. Em razão da pan-
demia de covid-19, o leilão será
realizado na modalidade virtual,
pela página do feirão.  No site, se-
rá possível realizar a simulação
do financiamento e também re-
ceber atendimento dos corres-
pondentes do banco via chat.

CRÉDITO

2

Economia

Bovespa bate novo
recorde com maior série
de altas desde 2018

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em al-
ta de 0,5%, a 130.776,27 pontos
ontem, novo recorde nominal
(sem contar a inflação).

Esta foi a oitava alta seguida
do índice, a maior série de ga-
nhos desde 2018, sendo o sex-
to recorde seguido. Na sessão,
superou os 131 mil pontos pe-
la primeira vez, cravando tam-
bém um novo recorde intra-
dia, ou seja, durante a sessão.

No ano, o Ibovespa (Índice
Bovespa) se valoriza 9,9%, aci-
ma da alta de 7,7% do índice
Nasdaq, que reúne as princi-
pais empresas de tecnologia
nos Estados Unidos. Em 2021,
Dow Jones sobe 13,15% e S&P
500, 12,5%.

Dados da B3 apontam saldo
de capital externo positivo em
R$ 3,9 bilhões nos dois primei-
ros pregões deste mês, após
entrada líquida de R$ 12,2 bi-
lhões em maio.

Ontem, o Itaú Unibanco fe-
chou em alta de 2,35%. As
ações preferenciais (mais ne-
gociadas) do Bradesco subiram
1,25%. Banco do Brasil avan-
çou 2,15% e Santander, 1,89%.

Já o Banco Inter caiu 3,71%,
após anunciar que escolheu
os bancos para potencial fol-

low-on, no valor fixado R$
57,84 por papel, bem como
convocou assembleia para
aprovar aumento de capital
de R$ 7 bilhões.

A Azul, por sua vez, avan-
çou 5,57% depois que o Bra-
desco.

As ações preferenciais da
Petrobras recuaram 0,74%,
acompanhando a fraqueza
dos preços do petróleo no ex-
terior, onde o Brent fechou
em baixa de 0,56%, a US$
71,49 o barril.

A Vale caiu 0,97%, confor-
me o preços do minério de fer-
ro na China recuaram nesta
segunda, após dados comer-
ciais chineses moderados e
menores margens de lucros
em siderúrgicas terem reduzi-
do o entusiasmo do mercado
sobre as perspectivas de de-
manda. 

No setor de mineração e si-
derurgia do Ibovespa, o pior
desempenho foi de CSN, que
terminou em baixa de 2,96%.

Nos Estados Unidos, o S&P
500 fechou em baixa de 0,08%
e o Dow Jones, de 0,36%. Nas-
daq subiu 0,49%.

O dólar encerrou o pregão
com alta marginal de 0,01%, a
R$ 5,037.
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Poupança: depósito supera
saque em R$ 72,6 milhões 
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

O
s depósitos em ca-
derneta de poupança
superaram os saques

em R$ 72,6 milhões em maio, se-
gundo dados divulgados pelo
BC (Banco Central) ontem.

O resultado da captação líqui-
da -diferença entre entradas e
saídas- é menor que o registrado
em abril, quando foi positivo em
R$ 3,84 bilhões. No mês, a rubri-
ca voltou a ser positiva após três
meses de números negativos.

O movimento coincidiu com
o retorno do auxílio emergen-
cial, que começou a ser pago no
início de abril. A nova rodada
tem valor menor que a primeira
versão, paga entre abril e de-
zembro do ano passado -inicial-

mente de R$ 600 e depois redu-
zido para R$ 300.

Dessa vez, o benefício terá
valor médio de R$ 250, mas po-
derá ser de R$ 150 ou R$ 375, de-
pendendo do tamanho da famí-
lia de quem recebe.

Os valores são pagos por
meio de conta-poupança digital
da Caixa Econômica Federal, o
que ajudou a explicar o movi-
mento de forte alta na captação
líquida ao longo de 2020, que
bateu recorde com R$ 166,3 de
entradas líquidas.

Após a chegada do vírus ao
país, em março do ano passado,
a caderneta registrou valores
elevados em captação líquida
nos meses seguintes, em com-
paração ao restante da série.

Sem o auxílio, o resultado da

caderneta foi negativo em R$
18,1 bilhões em janeiro deste
ano, pior valor da série iniciada
em 1995. Em fevereiro, a capta-
ção líquida foi negativa em R$
5,8 bilhões e em março, em R$
3,52 bilhões.

Em maio, os brasileiros depo-
sitaram R$ 281,23 bilhões na
poupança e sacaram R$ 281.16
bilhões.

O saldo, que é todo o mon-
tante investido na modalidade,
permaneceu superior a R$ 1 tri-
lhão no mês. O estoque alcan-
çou a marca pela primeira vez
na história em setembro do ano
passado com o aumento expres-
sivo da captação.

Com o retorno do auxílio em
versão reduzida, os resultados
de abril e maio vieram abaixo

dos meses de pagamento da pri-
meira versão do benefício no
ano passado.

No ápice da crise, em abril de
2020, a captação da poupança
bateu recorde, com R$ 30,4 bi-
lhões. O resultado foi superado
em maio daquele ano, com R$
37,2 bilhões, o maior da série
histórica até agora.

A caderneta rende a TR (Taxa
Referencial), hoje zerada, mais
70% da Selic, que está em 3,50%
ao ano.

A regra prevê que, quando a
taxa básica de juros estiver acima
de 8,5% ao ano, o rendimento da
poupança seja de 0,5% ao mês,
mais a TR. Caso a taxa Selic esteja
menor ou igual a 8,5% ao ano, o
investimento é remunerado a
70% da Selic, acrescida da TR.

MERCADOS

Analistas elevam previsão de alta do PIB para 4,36%
As instituições financeiras

consultadas pelo BC (Banco
Central) aumentaram a proje-
ção para a expansão da econo-
mia brasileira pela sétima se-
mana consecutiva. A previsão
para o crescimento do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) - a soma de
todos os bens e serviços produ-
zidos no país - subiu de 3,96%
para 4,36%.

Para o próximo ano, a estima-
tiva de crescimento do PIB pas-
sou de 2,25% para 2,31%. Em

2023 e 2024, o mercado finan-
ceiro projeta expansão do PIB
em 2,50%.

As estimativas estão no bole-
tim Focus de ontem, pesquisa
divulgada semanalmente pelo
BC, em Brasília, com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.

INFLAÇÃO
A previsão do mercado finan-

ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA) deste ano subiu de 5,31%
para 5,44%, na nona alta conse-
cutiva.

A estimativa para 2021 supe-
ra o limite da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo
BC. O centro da meta, definida
pelo Conselho Monetário Na-
cional, é de 3,75%, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior
é de 2,25% e o superior de
5,25%.

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de infla-

ção, o Banco Central usa como
principal instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic, fixada atual-
mente em 3,5% ao ano pelo Comi-
tê de Política Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro, a
expectativa é de que a Selic ter-
mine 2021 em 5,75% ao ano. Pa-
ra o fim de 2022, 2023 e 2024, a
estimativa é de que a taxa básica
encerre estes períodos em 6,5%
ao ano.

BC/FOCUS

Revisão da vida 
toda do INSS 
avança no Supremo

APOSENTADORIA

CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

O julgamento pelo STF (Su-
premo Tribunal Federal) da re-
visão da vida toda avançou fa-
voravelmente aos aposentados
até o início da tarde desta se-
gunda-feira, com o placar
apontando três votos pela
aprovação do direito.

Em sessão do plenário vir-
tual iniciada na última sexta-
feira e prevista para durar até a
próxima sexta-feira, o Supre-
mo discute se as regras presen-
tes na Constituição permitem
que aposentados utilizem to-
das as suas contribuições pre-
videnciárias, inclusive aquelas
realizadas em moedas anterio-
res ao real, no recálculo do va-
lor dos benefícios.

O direito à revisão da vida
toda já foi julgado legal pelo
STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça), mas um recurso apresen-
tado pelo INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) ques-
tiona a constitucionalidade
dessa ação judicial.

No julgamento virtual do
STF, até o momento, o relator
Marco Aurélio votou pela
constitucionalidade da revisão
e foi acompanhado pelos mi-
nistros Edson Fachin e Cár-
men Lúcia. A corte possui onze
membros.

Nessa modalidade de julga-
mento, os votos redigidos pe-
los ministros são inseridos em
um sistema eletrônico e dispo-
nibilizados para consulta no
portal do STF na internet.

Pedir a revisão da vida toda
significa iniciar uma ação na
Justiça para solicitar o recálcu-
lo da aposentadoria com a in-
clusão de contribuições reali-
zadas antes de julho de 1994.

Essa possibilidade existe
porque a reforma previdenciá-
ria de 1999 criou uma regra de
transição que mudou o cálculo
dos benefícios.

Ao fazer a reforma, o gover-
no criou duas fórmulas para
apuração da média salarial.
Para quem já era segurado do
INSS até 26 de novembro de
1999, o sistema de transição
definiu que média seria feita
sobre 80% das maiores contri-
buições realizadas a partir de
julho de 1994.

Aos trabalhadores que ini-
ciassem suas contribuições a
partir de 27 de novembro de
1999, a regra permanente es-
tabeleceu o cálculo sobre
80% dos mais altos recolhi-
mentos desde o início das
contribuições.

Na comparação entre as
duas regras, a de transição pre-
judica o trabalhador que con-
centrou as maiores contribui-
ções previdenciárias da sua vi-
da antes do início da vigência
do real como moeda do país,
em julho de 1994.

Por isso, aposentados que
tiveram suas rendas reduzidas
pelo sistema de transição pe-
dem a revisão para a aplicação
da regra permanente, cujo tex-
to permitiria o cálculo sobre
recolhimentos realizados du-
rante toda a vida profissional.

Nota
LIRA DIZ QUE PRORROGAR AUXÍLIO NÃO É MELHOR
SOLUÇÃO E DEFENDE MUDANÇA NO BOLSA FAMÍLIA  

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu que, em
vez de prorrogar o auxílio emergencial neste ano, o governo
apresente uma proposta de novo programa social que deve
reformular o Bolsa Família. "O auxílio deve ficar entre julho e
agosto (datas do pagamento da última parcela prevista nesta
rodada). Eu não acho que a melhor solução seja postergá-lo. Nós
temos que ter um projeto viável para ainda antes do recesso (do
Congresso, em meados de julho) votar um projeto de renda
permanente, em substituição ao Bolsa Família", afirmou Lira
ontem na abertura da 12ª edição da Bradesco BBI London

Conference. Para o presidente da Câmara, o ideal seria que o
novo programa social permanente comece a funcionar ainda
em 2021 e que se encaixe no teto de gastos –regra que
impede o crescimento das despesas acima da inflação. Em
linha com o discurso do ministro Paulo Guedes (Economia),
Lira disse que, no novo programa, haverá mudanças para
estimular que o beneficiário procure a inserção no mercado
formal de trabalho. O argumento deles é que, pelo modelo
atual do Bolsa Família, o beneficiário deixa o programa
quando consegue um emprego formal e, depois, se perder o
contrato de trabalho, tem dificuldade para receber novamente
a assistência social. A ideia é que o retorno ao programa
social seja automático nesses casos.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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País/São Paulo

Doria inicia ofensiva
por mudança nas regras
de prévias do PSDB

ELEIÇÕES 2022

CAROLINA LINHARES/FOLHAPRESS

Após o revés sofrido na co-
missão de prévias tucanas, que
definiu peso diferente para o
voto de filiados e eleitos, o go-
vernador de São Paulo, João
Doria (PSDB) (foto), ainda ten-
ta obter regras mais favoráveis
para a disputa, enquanto am-
plia a articulação dentro do par-
tido e faz gestos ao eleitorado.

Em reunião marcada para
hoje, a executiva nacional do
PSDB irá determinar as regras
das prévias, tomando como ba-
se o relatório da comissão. Os
aliados de Doria no colegiado
ainda defendem o voto univer-
sal, ou seja, cada filiado vota
com o mesmo peso -mas são
minoria.

A tendência é de manuten-
ção do formato deliberado pela
comissão, que tem sido avalia-
do como justo em boa parte do
partido.

O modelo neutraliza as van-
tagens de Doria, já que São
Paulo é o estado com a maior
fatia de filiados do PSDB -22%
de 1,36 milhão-, sem, contudo,
impedir que o paulista possa
vencer a disputa. Até porque
São Paulo também tem a
maior porcentagem de prefei-
tos e deputados, que votam
com maior peso.

Principal rival de Doria no
PSDB, o governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite,
defendia uma proposta com
peso entre os estados que tam-
pouco prosperou. No entanto,
como o modelo atual também
reduz a preponderância de
São Paulo, foi considerado po-
sitivo pelo gaúcho –que, assim
como o paulista, tem condi-
ções de vencer e é, inclusive,
favorito entre tucanos de fora
de São Paulo.

Também devem disputar as
prévias Arthur Virgílio, ex-pre-
feito de Manaus, e o senador
Tasso Jereissati (CE) –embora a
tendência seja de união entre
Tasso e Leite.

Por causa da pandemia, os
tucanos devem votar por meio
de um aplicativo, e estarão ap-
tos todos os filiados até 31 de
maio. Já está acordado que a
executiva manterá a data pre-
vista pela comissão, de 21 de
novembro para o primeiro tur-
no e 28 de novembro para even-
tual segundo turno.

Mesmo sem a perspectiva
de sucesso na tentativa de mu-
dar as regras, Doria tem busca-
do, com foco na disputa tuca-
na, projeção dentro e fora do
partido. Ele ampliou o contato
com tucanos, em reuniões e
jantares, na tentativa de rever-
ter os danos de imagem entre
seus pares.

Na última quarta-feira, Doria
anunciou um calendário de va-
cinação para todos os adultos

de São Paulo, com primeira do-
se até 31 de outubro. A medida
gerou ganhos de popularidade
para o tucano, segundo seus au-
xiliares, que descrevem a vacina
como "o Plano Real" de Doria. O
governador também tem feito
uma série de inaugurações pelo
interior.

No mesmo dia, o presidente
Jair Bolsonaro decidiu fazer
um pronunciamento em que
defendeu a vacinação. Aliados
de Doria entenderam a fala co-
mo uma resposta ao calendá-
rio do governador divulgado
horas antes.

No entorno de Doria, as rea-
ções do presidente são lidas
como sinal de que, para Bolso-
naro, seu maior adversário nas
urnas é o governador paulista,
e não o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT). A última
pesquisa Datafolha, no entan-
to, diz o contrário: o petista
marca 41% das intenções de
voto, contra 23% de Bolsonaro
e 3% de Doria.

O vice-governador, Rodrigo
Garcia (PSDB), ampliou os ace-
nos eleitorais, assim como o
chefe. Garcia anunciou ao
PSDB paulista, no dia 31 de
maio, que quer disputar o Palá-
cio dos Bandeirantes e intensifi-
cou as viagens pelo estado.

O gesto pressiona Geraldo
Alckmin (PSDB), que também
pretende concorrer ao gover-
no e pode topar prévias esta-
duais no PSDB ou sair do par-
tido –DEM e PSD são destinos
prováveis.

Aliados de Doria acreditam
que Alckmin permanecerá no
PSDB e topará disputar outro
cargo, o de senador. Já caciques
de outros partidos apostam na
migração do ex-governador.

No DEM, o movimento é ali-
mentado pelo presidente da si-
gla, ACM Neto, mas a ala paulis-
ta do partido, liderada pelo pre-
sidente da Câmara dos Verea-
dores, Milton Leite, resiste.

O presidente do PSDB de São
Paulo, Marco Vinholi, afirma
que, a partir da reunião nacio-
nal, na terça, a questão das pré-
vias estaduais (regras e data) se-
rá discutida.

Os movimentos de Doria são
seguidos de perto por Leite. O
governador gaúcho fez um giro
por Brasília, no fim de maio, em
que anunciou a tucanos que
disputaria as prévias e se apro-
ximou de aliados de Doria. 

FAKE NEWS

TCU desmente Bolsonaro
sobre mortes por Covid-19
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O
TCU (Tribunal de
Contas da União) di-
vulgou uma nota pa-

ra desmentir a declaração do
presidente Jair Bolsonaro de que
o órgão teria um relatório "ques-
tionando o número de óbitos no
ano passado por Covid".

Bolsonaro deu a declaração a
pessoas que o esperavam ontem
na saída do Palácio da Alvorada.

Ele disse que o TCU tem um
relatório afirmando que "50%
dos óbitos por Covid não foram
por Covid, segundo o Tribunal
de Contas da União".

"O TCU esclarece que não há
informações em relatórios do

tribunal que apontem que 'em
torno de 50% dos óbitos por Co-
vid no ano passado não foram
por Covid', conforme afirmação
do Presidente Jair Bolsonaro di-
vulgada hoje", diz o texto do tri-
bunal. 

No encontro com bolsonaris-
tas, Bolsonaro afirma a aliados
também que "logicamente a im-
prensa não vai divulgar". E diz
que cuidará pessoalmente de
dar publicidade do suposto rela-
tório, por meio de jornalistas
aliados.

"Eu tenho três jornalistas que
eu converso, que são pessoas sé-
rias. Já passei para eles. Eu devo
divulgar hoje à tarde. E como é
do Tribunal de Contas da União,

ninguém queira me criticar por
causa disso. Isso aí muita gente
suspeitava."

O ministro Benjamin Zymler,
que é o relator no TCU de assun-
tos relativos à epidemia do novo
coronavírus, informou logo de-
pois a colegas que a informação
de Bolsonaro não era verdadeira.

No relatório citado por Bolso-
naro, técnicos do tribunal na
verdade afirmam que as mortes
por problemas respiratórios su-
biram no Brasil, bem como por
problemas cardiovasculares pa-
ra os quais a Covid-19 pode ter
contribuído.

A informação não permite
trazer a conclusão apontada pe-
lo presidente, afirmam técnicos

em mensagem que circula entre
integrantes do TCU.

"Essa foi uma informação tra-
zida para enriquecer o relatório,
com dados de registros de óbitos
de cartórios. Assim, não se trata
de uma informação do TCU.
Ademais, fala-se em uma possi-
bilidade de óbitos em relação
aos quais a Covid pode não ter
sido a principal causa", diz a
mensagem.

O relatório afirma que os nú-
meros de óbitos em registros
cartoriais mostram que entre
2019 e 2020 o registro total de
mortes por doenças no aparelho
respiratório aumentou em
157.976. E, por doenças cardio-
vasculares, em 175.009.

Documento aponta troca de vacinas
por ouro em terras indígenas
CONSTANÇA REZENDE E 
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

Documento enviado à CPI da
Covid pela Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Povos Indí-
genas mostra que os povos indí-
genas receberam cloroquina e ti-
veram dificuldade de acessar lei-
tos de UTI (Unidades de Terapia
Intensiva). Aponta ainda a possi-
bilidade de vacinas destinadas a
eles terem sido desviadas a garim-
peiros com pagamento em ouro.

Criada em abril de 2019 com a
finalidade de defender os direi-

tos indígenas, desde março do
ano passado a Frente Parlamen-
tar na Câmara tem tratado sobre
o impacto da pandemia e as me-
didas de enfrentamento entre os
indígenas. Ao menos sete denún-
cias diferentes foram citadas no
documento.

Para tentar sanar o problema,
a deputada Joenia Wapichana
(Rede-RR), coordenadora do gru-
po, encaminhou ao menos 21 ofí-
cios a autoridades dos ministérios
da Saúde, da Justiça e Segurança
Pública e também ao Judiciário.

Denúncias recebidas pela

frente mostram que houve a utili-
zação de remédios sem eficácia
para tratar a Covid-19 em aldeias.
Como o jornal Folha de S.Paulo
revelou, o Ministério da Saúde
distribuiu pelo menos 265 mil
comprimidos de cloroquina, azi-
tromicina e ivermectina aos indí-
genas em cinco estados, com o
propósito de tratar infecções pelo
novo coronavírus.

Um ofício encaminhado pelo
Ministério da Saúde para a depu-
tada, no dia 15 de setembro, mos-
tra essa distribuição. Ele relatava
que o Distrito Sanitário Especial

Indígena de Vilhena, em Rondô-
nia, tinha realizado a contratação
de profissionais para ajudar na
identificação precoce dos sinto-
mas e que haviam sido montados
kit's Covid (azitromicina e iver-
mectina) para suprir a necessida-
de da demanda de casos sintomá-
ticos nas aldeias.

Outro ofício revela que houve
falta de acesso à medicação ade-
quada, como bloqueadores mus-
culares. Isso teria levado à morte
de índios Cinta Larga, que não
aguentaram o processo de intu-
bação.

CPI DA COVID

Drive-thru do
Ibirapuera é desativado 

VACINAÇÃO

RENATO FONTES/FOLHAPRESS

O drive-thru instalado no
ginásio do Ibirapuera, na zona
sul da cidade de São Paulo, pa-
ra a vacinação contra a Covid-
19, está fechado temporaria-
mente, confirmou ontem a Se-
cretaria Municipal de Saúde,
sob gestão Ricardo Nunes
(MDB).

Entretanto, a pasta não ex-
plicou os motivos para o fecha-
mento do drive-thru, para on-
de as pessoas estão sendo dire-
cionadas e muito menos quan-
do o sistema voltará a imunizar
o público no local. Sem ele, são
20 os megapostos drive-thru
espalhados pela cidade.

Essa não será a primeira vez
que o drive-thru instalado no
ginásio do Ibirapuera deixa de
funcionar de forma temporá-
ria. No dia 29 de maio, uma

tempestade com cerca de dez
minutos de duração já havia
interrompido a vacinação con-
tra a Covid-19 no local. Naque-
la ocasião, as fortes chuvas
derrubaram tendas de apoio
no drive-thru montado no es-
paço. Não houve feridos.

Nesta segunda, a prefeitura
começou a vacinar grávidas e
puérperas (mulheres que tive-
ram filhos nos últimos 45 dias)
acima de 18 anos sem comor-
bidades e pessoas com defi-
ciência permanente, que rece-
bam o BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada), com idade
entre 18 a 29 anos.

No caso da capital paulista e
em vários municípios do esta-
do, todas as pessoas que vão
tomar a primeira dose da vaci-
na contra o novo coronavírus
precisam apresentar compro-
vante de endereço.

Disseminação do coronavírus no Brasil se
deu por empenho do governo Bolsonaro
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

Um estudo da USP solicitado
pela CPI da Covid-19 reforça que
a disseminação do coronavírus
no Brasil se deu por "empenho e
eficiência" do governo federal.

"Os resultados (da pesquisa)
afastam a persistente interpreta-
ção de que haveria incompetên-
cia e negligência da parte do go-
verno federal na gestão da pan-
demia", afirma o texto. "Ao con-
trário, a sistematização de dados
revela o empenho e a eficiência
em prol da ampla disseminação
do vírus no território nacional,
declaradamente com o objetivo
de retomar a atividade econô-
mica o mais rápido possível."

O estudo, batizado "Mapea-
mento e análise das normas ju-
rídicas de resposta à Covid-19
no Brasil", foi feito pelo Centro
de Estudos e Pesquisas de Direi-
to Sanitário (Cepedisa) da Fa-
culdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo
(USP). O relatório, entregue aos
senadores da CPI ontem, reforça
conclusões emitidas em janeiro,

quando foi publicada uma pri-
meira versão do documento.

Segundo a pesquisa, "consta-
tou-se a confluência entre esfe-
ras normativa, de gestão e dis-
cursiva da resposta federal à
pandemia, havendo coerência
entre o que se diz e o que se faz.
Procede, portanto, a hipótese da
existência de estratégia de disse-
minação da doença".

O relatório embasa essa ava-
liação em ações do governo fe-
deral como a "defesa da tese da
imunidade de rebanho (ou cole-
tiva) por contágio (ou transmis-
são) como forma de resposta à
Covid-19, disseminando a cren-
ça de que a 'imunidade natural'
decorrente da infecção pelo ví-
rus protegeria os indivíduos e le-
varia ao controle da pandemia,
além de estimativas infundadas
do número de óbitos e da data
de término da pandemia".

O estudo também lembra a
"incitação constante (por parte
do governo federal) à exposição
da população ao vírus e ao des-
cumprimento de medidas sani-
tárias preventivas, baseada na

negação da gravidade da doen-
ça, na apologia à coragem e na
suposta existência de um 'trata-
mento precoce' para a Covid-19,
convertido em política pública".

Outro ponto avaliado como
parte da "estratégia de dissemi-
nação da doença" é a "banaliza-
ção das mortes e das sequelas
causadas pela doença, omitin-
do-se em relação à proteção de
familiares de vítimas e de sobre-
viventes, propalando a ideia de
que faleceriam apenas pessoas
idosas ou com comorbidades,
ou pessoas que não tivessem
acesso ao 'tratamento precoce'".

A pesquisa ainda cita a "obs-
trução sistemática às medidas
de contenção promovidas por
governadores e prefeitos, justifi-
cada pela suposta oposição en-
tre a proteção da saúde e a pro-
teção da economia, que inclui a
difusão da ideia de que medidas
quarentenárias causam mais
danos do que o vírus, e que elas
é que causariam a fome e o de-
semprego, e não a pandemia"; o
"foco em medidas de assistência
e abstenção de medidas de pre-

venção da doença, amiúde ado-
tando medidas apenas quando
provocadas por outras institui-
ções, em especial o Congresso
Nacional e o Poder Judiciário'; e
"ataques a críticos da resposta
federal, à imprensa e ao jornalis-
mo profissional, questionando
sobretudo a dimensão da doen-
ça no país", além de "consciên-
cia da irregularidade de deter-
minadas condutas"

"Finalmente, chama a aten-
ção a persistência do comporta-
mento de autoridades federais
brasileiras diante da vasta disse-
minação da doença no território
nacional e do aumento vertigi-
noso do número de óbitos, em-
bora instituições como o Supre-
mo Tribunal Federal, o Tribunal
de Contas da União e o Ministé-
rio Público Federal tenham
apontado, inúmeras vezes, a in-
conformidade à ordem jurídica
brasileira de condutas e de omis-
sões conscientes e voluntárias
de gestores federais, assim como
o fizeram, incansavelmente, en-
tidades científicas e do setor da
saúde", afirma a pesquisa.
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Ex-presidentes do Inep condenam plano de 
Ribeiro de interferir em questões do Enem

Quatro ex-presidentes do Inep
(Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais) conde-
naram o plano do ministro da
Educação, pastor Milton Ribeiro,
de interferir ideologicamente na
definição das provas do Enem. Os
antigos titulares afirmaram a ne-
cessidade de garantir a autonomia
técnica do órgão.

O ministro disse na semana
passada que pretende analisar
pessoalmente as questões da pró-
xima edição para, segundo ele,
evitar itens de cunho ideológico.

"Sabemos que muitas vezes havia
perguntas muito subjetivas e até
mesmo com cunho ideológico, is-
so não queremos", disse Ribeiro.

Ribeiro citou como exemplo
suposta inadequação de questões
de exames anteriores. Uma citava
uma gíria usada por travestis e ou-
tra sobre diferença salarial entre
homens e mulheres, a partir do
caso dos jogadores Neymar e Mar-
ta. O embate ideológico é a princi-
pal marca do governo Jair Bolso-
naro na área da educação. O Inep
é o órgão do MEC (Ministério da

Educação) responsável por avalia-
ções federais como o Enem -as
provas vão ocorrer em novembro,
mas o cronograma do exame está
atrasado.

Em audiência pública online
promovida pela Comissão de
Educação da Câmara ontem qua-
tro ex-titulares do órgão -dos go-
vernos do PSDB, PT e MDB- e par-
lamentares criticaram os rumos
do órgão e a posição do ministro.
Para alguns dos participantes, o
objetivo de Ribeiro é que eviden-
cia interferência ideológica no

EDUCAÇÃO

exame. As questões do Enem têm
longo processo de elaboração téc-
nica. A produção de uma única
questão prevê dez etapas, que en-
volvem desde o treinamento de
professores à revisão dos itens por
parte de especialistas das áreas de
conhecimento.

Para Maria Inês Fini, que presi-
diu o órgão no governo Michel Te-
mer (MDB), é preciso fortaleci-
mento das regras de governança
para que não haja a interferência
anunciada pelo ministro, "que diz
estar fazendo filtro ideológico de
questões". O professor Reynaldo
Fernandes, responsável pelo Inep
na criação do formato atual do
Enem, no governo Lula (PT), res-
saltou que "é preciso garantir au-
tonomia técnica" e que não pode
haver interferência externa.



Procon faz mutirão para
ajudar inadimplentes

CEDAE

Após promover iniciativas
para facilitar o acordo entre
consumidores em dívida com
a Light, Naturgy e Enel, o Pro-
con Estadual do Rio de Janei-
ro está programando um no-
vo mutirão, desta vez em par-
ceria com a Cedae. Aqueles
que estiverem inadimplentes
há mais de 60 dias poderão
participar do evento, que será
online.  A concessionária
também irá analisar a pres-
crição dos débitos com mais
de cinco anos. 

A concessionária de água
e esgoto comprometeu-se
com o Procon-RJ a oferecer
condições favoráveis aos
consumidores e pela primei-
ra vez as dívidas poderão ser
parceladas sem entrada, em
até 60 vezes,  sem juros ou
multa, dependendo do caso.
As negociações entre os con-
sumidores e a Cedae aconte-

cerão entre os dias 21 de ju-
nho e 30 de julho por inter-
médio de um servidor da au-
tarquia. “Ficamos muito sa-
tisfeitos com o acordo fecha-
do com a Cedae. Foi a em-
presa que concedeu o maior
prazo para que os consumi-
dores parcelassem os seus
débitos. As dívidas poderão
ser pagas em até cinco anos,
condições especiais e exclu-
sivas para o mutirão. Tenho
certeza que conseguiremos
ajudar inúmeros cidadãos
f luminenses”,  declarou o
presidente  do Procon-RJ,
Cássio Coelho.

A Cedae irá fechar o ciclo
de mutirões promovido pela
autarquia com as principais
concessionárias de serviços
públicos que atuam no esta-
do. No início de maio, acon-
teceu o mutirão com a Light
e, depois, Enel. 

ASSÉDIO

MPT abre investigação contra
presidente afastado da CBF 
LINCOLN CHAVES/ABRASIL

O
Ministério Público
do Trabalho no Rio
de Janeiro (MPT-RJ)

informou ontem que, na sexta-
feira, determinou que fosse
aberta investigação sobre uma
acusação de assédio sexual co-
metida por Rogério Caboclo,
presidente afastado da Confede-
ração Brasileira de Futebol
(CBF). No domingo, o Comitê
de Ética da entidade decidiu
suspender o dirigente por 30
dias, com o vice-presidente An-
tônio Carlos Nunes de Lima, o

Coronel Nunes, tomando posse
interinamente.  

Segundo nota do MPT-RJ, a
denúncia foi distribuída ao pro-
curador do Trabalho Artur de
Azambuja Rodrigues, membro
da Coordenadoria Regional de
Promoção de Igualdade de
Oportunidades e Eliminação da
Discriminação no Trabalho
(Coordigualdade). O comunica-
do afirma, também, que "violên-
cia e o assédio são práticas into-
leráveis no ambiente de traba-
lho" de acordo com a Conven-
ção 190 da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), e que

o "assédio sexual também está
tipificado como crime no Art.
216-A do Código Penal".

A CBF se manifestou no do-
mingo. Em nota, a entidade diz
que a decisão pelo afastamento
de Caboclo "é sigilosa e o pro-
cesso tramitará perante a referi-
da comissão, com a finalidade
de apurar a denúncia apresenta-
da". Ontem, em entrevista ao ca-
nal ESPN, o dirigente afirmou
ser inocente e não ter dúvidas de
que retornará à presidência da
confederação.

Ainda ontem, o técnico da se-
leção brasileira, Tite, foi questio-

nado sobre o afastamento de Ca-
boclo. O treinador evitou entrar
em detalhes sobre o assunto.

"Eu compreendo a pergunta.
Sabemos a dimensão que tem, a
gravidade do caso, temos cons-
ciência disso, mas existe um Co-
mitê de Ética da CBF que toma
as devidas providências. Não é
da nossa alçada", resumiu Tite,
em entrevista coletiva após o
treino da seleção, que ontem
enfrenta o Paraguai, no Estádio
Defensores del Chaco, na capi-
tal paraguaia Assunção, pelas
eliminatórias da Copa do Mun-
do de 2022, no Catar.

Governador entrega 80 viaturas aos Bombeiros
O governador Cláudio Castro

entregou ontem ao Corpo de
Bombeiros 80 novas viaturas do
tipo picape automáticas, com
tração 4x4, que acessam os mais
diversos terrenos. Os veículos
serão distribuídos para vários
quartéis. O investimento do Go-
verno do Estado na renovação
da frota foi de cerca de R$ 12 mi-
lhões, oriundos da arrecadação
da Taxa de Incêndio. Os novos
carros serão usados no combate
ao fogo na mata e permitirão

agilizar a chegada dos militares
às áreas mais acidentadas.

“É uma alegria entregar infra-
estrutura necessária para o ex-
celente trabalho que nossos
bombeiros realizam. Entregar
essas viaturas é mais do que ofe-
recer carros, é dar condições de
trabalho. É nossa obrigação dar
estrutura e qualificação a esses
profissionais para que a popula-
ção tenha o melhor atendimen-
to possível”, destacou o gover-
nador Cláudio Castro, acrescen-

tando a importância da Taxa de
Incêndio para que esses equipa-
mentos de ponta sejam adquiri-
dos e tenham a manutenção ne-
cessária.

A entrega das novas viaturas
reforça a Operação Extinctus,
que foi lançada nesta segunda-
feira pelo Corpo de Bombeiros,
no Complexo de Ensino e Ins-
trução Coronel Sarmento, em
Guadalupe, Zona Norte da capi-
tal. A corporação vai atuar pelo
quarto ano consecutivo de for-

ma preventiva no combate aos
incêndios florestais no Estado.

“É muito importante essa
valorização que estamos rece-
bendo do Governo do Estado.
As viaturas são de suma impor-
tância para que possamos res-
ponder com maior rapidez em
casos de fogo em vegetação”,
ressaltou o secretário de Esta-
do de Defesa Civil  e coman-
dante-geral do Corpo de Bom-
beiros, coronel Leandro Mon-
teiro.  

VEÍCULOS

Nota
POLÍCIA CIVIL DESARTICULA QUADRILHA QUE
ROUBAVA CARGAS EM TRÊS ESTADOS

Policiais civis da 154ª DP (Cordeiro) prenderam, dois homens e
uma mulher por crimes de roubo de carga, sequestro e cárcere
privado e associação criminosa. Segundo os agentes, os bandidos
atuavam nos estados do RJ, ES e MG. Os acusados foram presos
em São Fidélis, no Norte do RJ e Nova Friburgo, na Região
Serrana, após trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo
com os agentes, a ação foi em cumprimento de mandados de
prisão preventiva por meio de inquérito que investiga a atuação
do grupo especializado em roubo de cargas interestadual. 

OUTONO: Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite..

Manhã Tarde Noite
06:29 17:15

18º29º 90%Rio de Janeiro
Terça-feira, 8 de junho de 20214



Terça-feira, 8 de junho de 2021 5



Terça-feira, 8 de junho de 20216



Terça-feira, 8 de junho de 2021 7



Terça-feira, 8 de junho de 20218

Mundo

Revolta contra
confinamento gera
caçada policial 

BÉLGICA

ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

A guerra ideológica entre
céticos e adeptos da ciência
nesta pandemia ganhou con-
tornos muito concretos na
Bélgica: uma caçada policial
que já dura 21 dias e mobiliza
cerca de 350 policiais e solda-
dos, cães de busca, helicópte-
ros e ao menos 50 caminhões
militares. Eles vasculham o
nordeste de Flandres (região
de fala flamenga, na metade
norte do país) à procura do
instrutor militar de tiro Jürgen
Conings, 46, que fugiu com
"um arsenal e munição sufi-
ciente para uma pequena
guerra", após ameaçar de
morte um dos principais –e o
mais pop– virologistas do país,
Marc van Ranst.

Especialista em "camufla-
gem e pontaria", o ex-soldado
é descrito pelo governo como
"difícil de encontrar e incri-
velmente perigoso",  e um
mandado internacional de
busca foi lançado pela Inter-
pol. Unidades especiais de
Luxemburgo, da Alemanha e
da Holanda auxiliam nas bus-
cas e patrulham as fronteiras
que poderiam ser cruzadas
por Conings. 

No dia em que desapare-
ceu, o ex-soldado retirou do
depósito do quartel um lança-
dor de foguetes, uma subme-
tralhadora P90 –arma leve se-
miautomática que pode per-
furar coletes à prova de balas,
segundo o Exército belga– e
uma pistola 5,7 mm e deixou
um bilhete: "Não consigo con-

viver com as mentiras de
quem decide como devemos
viver. A chamada elite política
e agora também os virologis-
tas decidem como você e eu
devemos viver. Eles semeiam
ódio e frustração, piores do
que já eram". Depois dirigiu
até a rua em que Van Ranst mo-
ra e montou campana por três
horas, esperando que ele che-
gasse no trabalho. Por sorte, o
chefe do departamento de viro-
logia clínica e epidemiológica
da Universidade Católica de
Leuven havia voltado excepcio-
nalmente mais cedo e já estava
em casa com a mulher e o filho
de 12 anos.

Desde então, Van Ranst e
família estão trancados em um
esconderijo vigiado por agen-
tes de segurança. A ameaça é
levada tão a sério que o cien-
tista não pode se aproximar
das janelas e nem mesmo dar
entrevistas por videoconfe-
rência, para que não haja ima-
gens que permitam sua locali-
zação. O cientista, que com-
pleta 56 anos no próximo dia
20, virou um alvo visível na
Bélgica por suas aparições fre-
quentes em programas de TV
e rádio e em coletivas onde fo-
ram anunciadas restrições pa-
ra conter o coronavírus. Sáti-
ras de suas entrevistas foram
vistas mais de 1,5 milhão de
vezes no YouTube e ele che-
gou a apresentar programas
pops de rádio e de TV. Além da
visibilidade, ele adotou desde
o começo uma atitude de
"combate às duas doenças da
Bélgica: o coronavírus e a ex-
trema direita flamenga".

MANOBRA POLÍTICA

Bolsonaro indica Crivella a
embaixador na África do Sul
DANIEL CARVALHO E RICARDO
DELLA COLETTA/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro encaminhou ao
governo da África do

Sul o nome do ex-prefeito do Rio
de Janeiro Marcelo Crivella (Re-
publicanos) para que ele assu-
ma o posto de embaixador do
Brasil no país.

A informação, revelada pelo
Correio Braziliense e confirma-
da pela Folha de S.Paulo por
um integrante do governo, já
causa mal-estar entre diploma-
tas, que veem a indicação como
uma manobra em benefício do
presidente.

O nome de Crivella ainda de-
pende do aval do governo sul-
africano, em processo que corre
em sigilo. Portanto, não há con-
firmação oficial até a resposta
do país anfitrião. Caso a África
do Sul responda positivamente,
a indicação é oficializada, e o ex-
prefeito precisa passar por saba-
tina na Comissão de Relações
Exteriores do Senado. A presi-
dente da comissão, a senadora
Kátia Abreu (PP-TO), informou
que só comentará a indicação
quando ela for oficializada.

Crivella foi preso em 22 de de-
zembro, denunciado como che-

fe de um suposto grupo crimino-
so que teria instituído um esque-
ma de cobrança de propina na
prefeitura. Ele chegou a passar
uma noite no presídio de Benfi-
ca, na zona norte do Rio, mas foi
autorizado a cumprir prisão do-
miciliar no dia seguinte.

Após a denúncia, Crivella foi
afastado da prefeitura até o fim
de seu mandato. Candidato à
reeleição com o apoio de Bolso-
naro, ele perdeu a disputa para
Eduardo Paes (DEM). Em feve-
reiro, a juíza Paula Fernandes
Machado, responsável pelo
plantão no Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, expediu alvará de
soltura do ex-prefeito. Segundo o
tribunal, a magistrada atendeu
decisão dada no dia anterior pelo
ministro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) Gilmar Mendes.

Bispo licenciado na Universal
do Reino de Deus (IURD) e can-
tor gospel, Crivella é filho de Eris
Bezerra Crivella, irmã de Edir
Macedo, líder da igreja, que é li-
gada ao partido Republicanos e
controla a TV Record. Além de
prefeito, ele também foi senador
e ministro da Pesca durante o
governo Dilma Rousseff (PT).

Nos anos 90, Crivella morou
na África do Sul, onde liderou a
internacionalização da IURD. A

igreja está no país desde 1992 e
hoje atua em mais de 130 nações
nos cinco continentes. Só no
país em que o bispo licenciado
pode se tornar embaixador, são
cerca de 300 templos.

A Universal tem enfrentado
problemas no continente africa-
no, especialmente em Angola,
onde vive desde o final de 2019
um racha, com rebelião de pas-
tores angolanos contra o co-
mando brasileiro da igreja.

Os religiosos rebelados assu-
miram o controle dos locais da
IURD no país e a acusaram de
praticar sonegação fiscal, entre
outras irregularidades. O capítu-
lo mais recente da crise ocorreu
em meados de maio, quando 34
brasileiros ligados ao trabalho
missionário da Universal rece-
beram a notificação de autorida-
des em Luanda de que seriam
deportados. Nove embarcaram
para o Brasil em 11 de maio.

Na ocasião, o chanceler Car-
los França convocou o embaixa-
dor de Angola em Brasília, Flo-
rêncio Mariano da Conceição e
Almeida, para pedir explica-
ções, gesto que, na linguagem
diplomática, indica insatisfação.
A ação de Angola irritou parla-
mentares evangélicos, que pas-
saram a mobilizar o governo

Bolsonaro. O recado foi dado
em reunião da Frente Parla-
mentar Evangélica com França,
no Itamaraty, em 17 de maio.

No encontro, o ministro das
Relações Exteriores disse que
daria atenção especial ao tema,
mas que o Brasil não tem como
se envolver em disputas judi-
ciais em Angola sobre o controle
dos templos.

Antes, o governo já havia in-
dicado apoio à Universal na dis-
puta. Em julho do ano passado,
Bolsonaro enviou uma carta ao
presidente angolano externan-
do "preocupação com os episó-
dios" de "invasões a templos e
outras instalações da IURD".
"Registram-se, ainda, relatos de
agressões a membros da igreja,
que, em certos casos, teriam si-
do expulsos das suas residên-
cias", escreveu o líder brasileiro.

Ainda no final de 2019, o ex-
chanceler Ernesto Araújo reali-
zou uma viagem por cinco paí-
ses africanos e defendeu a Uni-
versal na passagem por Angola.
Lideranças evangélicas, entre-
tanto, avaliam internamente
que os esforços foram tímidos e
que o país não recorreu a pres-
são política e econômica para
fazer valer os interesses da igreja
em território angolano.

Eleição diminui poder de
AMLO e deve barrar reformas

Os resultados parciais das
eleições no México no domingo
passado indicam que o presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador, apesar de conseguir
manter a maior bancada no
Congresso, sofreu derrotas im-
portantes para uma oposição
que busca capitalizar o descon-
tentamento sobre seu histórico
de políticas econômicas e de
combate ao crime.

De acordo com as prelimina-
res divulgadas pelo Instituto Na-
cional Eleitoral (INE), a coalizão
governista de AMLO, como é o
conhecido o presidente, deve

conquistar entre 265 e 292 das
500 cadeiras da Câmara –aquém
da maioria de dois terços, exigi-
da para mudanças constitucio-
nais, que o esquerdista conse-
guiu reunir na primeira metade
de seu mandato.

Antes da eleição, o Morena
(Movimento de Regeneração
Nacional), partido de AMLO, ti-
nha, sozinho, 253 cadeiras na
Casa –portanto, maioria absolu-
ta. Agora, de acordo com as pro-
jeções do INE, deve ficar com
um total entre 190 e 203.

Para defender sua maioria, a
legenda de esquerda conta com

os votos do Partido Trabalhista
(de 35 a 41) e do Partido Verde
(de 40 a 48). Na prática, isso sig-
nifica que Obrador precisará re-
novar sua capacidade de articu-
lação com parlamentares de ou-
tros partidos para tentar fazer
avançar seu projeto político.

O PAN (Partido da Ação Na-
cional), de centro-direita, prin-
cipal legenda da oposição a Ló-
pez Obrador, deve conseguir en-
tre 106 e 117 assentos, segundo
o levantamento. A terceira sigla
mais votada foi o PRI (Partido
Revolucionário Institucional),
com total de vagas entre 63 e 75.

MÉXICO

Nota
EM SEU MAIOR TESTE POLÍTICO, KAMALA 
ASSUME TEMAS SENSÍVEIS À CASA BRANCA

Kamala Harris entrou na Casa Branca disposta a redimensionar
o tamanho do poder da Vice-Presidência dos Estados Unidos.
Ainda durante a campanha, avisou a Joe Biden que seu desejo
era ir além do simbolismo de ser a primeira mulher negra e de
ascendência asiática a ocupar o cargo. Nas últimas semanas,
Kamala catapultou essa empreitada. No maior teste de sua
vida pública, acumulou a liderança de algumas das
negociações mais sensíveis do governo americano, com efeitos
decisivos para sua ambição de disputar a Presidência dos EUA.
Desde março, Biden escalou a vice para cuidar de ao menos
três temas cruciais para sua gestão: imigração, acesso ao voto
e ampliação da rede de banda larga nas áreas rurais do país. 

O Partido da Revolução Demo-
crática deve eleger entre 12 e 21
deputados. Juntos, os três parti-
dos, que formaram uma aliança
contra a coalizão governista, so-
mam entre 181 e 213 assentos na
Câmara.

Para analistas políticos, a opo-
sição conseguiu um triunfo im-
portante ao capitalizar politica-
mente o descontentamento con-
tra o atual governo. A ressalva, no
entanto, é que o abalo na maioria
pró-AMLO representa um movi-
mento de votos contra o presi-
dente, e não necessariamente a
favor dos partidos opositores.

As perdas na Casa devem re-
duzir a margem de manobra de
AMLO para buscar mudanças
na Constituição que reforcem
sua iniciativa de aumentar o
controle do Estado sobre o setor
de energia, em sentido contrário
às leis que abriram a porta para
as empresas privadas em 2014.
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