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Falta de peças
vai travar
alta do setor
automotivo
Afetada pela escassez de
componentes eletrônicos, a
produção de veículos cresceu
1% entre abril e maio. Diante
dos números de vendas de modelos novos e usados, o resultado mostra que a retomada da
fabricação segue em descompasso com a demanda do mercado. Segundo a Anfavea (associação das montadoras), foram fabricadas 192,8 mil unidades no último mês, número
que inclui carros de passeio,
comerciais leves, ônibus e caminhões. No acumulado do
ano, os 981,5 mil licenciamentos entre janeiro e maio levaram à alta de 55,6% sobre igual
período de 2020. A variação se
deve aos dias em que as fábricas estiveram fechadas no início da pandemia de Covid-19.
Agora o ritmo tem sido prejudicado pela falta de semicondutores: de acordo com Anfavea, a escassez do componente
leva a um teto técnico que limita a produção a algo entre
180 mil e 200 mil unidades por
mês. PÁGINA 2

Vendas do comércio registram
crescimento de 1,8% em abril
Em busca de retomada durante a pandemia, o comércio varejista
voltou a registrar desempenho positivo em abril no país. Em relação
a março, o volume de vendas do setor subiu 1,8%, informou ontem o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É a maior alta
para abril, nessa base de comparação, desde o começo da série histórica, com dados a partir de 2000. O avanço ocorreu após baixa de
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A SuperVia, concessionária
que administra 270 quilômetros
do sistema ferroviário no Rio e
em outras 11 cidades da região
metropolitana, ajuizou ontem
pedido de recuperação judicial
no TJ (Tribunal de Justiça). As dívidas somam R$ 1,2 bilhão. A
empresa alega que foi seriamente impactada pela pandemia da
Covid-19, que restringiu a circulação de pessoas e provocou redução brusca no faturamento da
empresa. Os trens que circulam
no Rio e na região metropolitana
deixaram de transportar 102 milhões de passageiros desde o início das medidas restritivas tomadas para tentar evitar a disseminação da Covid-19, ainda em
março do ano passado. Os principais credores são Light e
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que representam 85% do
total da dívida. Para reduzir custos, a empresa retirou 30 trens de
circulação, o que representa 17%
do total, entre outras medidas,
como suspensão de contratos de
empregados. PÁGINA 4

Queiroga vai
contra Bolsonaro
e rechaça uso
de cloroquina
Em seu segundo depoimento à CPI da Covid no Senado, o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), mudou seu posicionamento em
relação à hidroxicloroquina e afirmou ontem que o medicamento
não tem eficácia científica comprovada para o tratamento da Covid19, em um contraponto às ações do presidente Jair Bolsonaro desde
o início da pandemia. Foco da comissão, o governo Bolsonaro gastou
recursos públicos e mobilizou a estrutura do Estado para incentivar o
uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada contra o
coronavírus. São remédios listados em nota informativa do Ministério da Saúde para o chamado tratamento precoce. PÁGINA 5

TRENS

Com dívida
de R$ 1,2 bi,
SuperVia pede
recuperação

1,1% em março. À época, a piora da Covid-19 havia causado aumento de restrições a atividades, o que abalou segmentos diversos do varejo. Com o desempenho de abril, as vendas do comércio voltaram a
ficar acima do nível pré-pandemia. O patamar é 1% superior ao de fevereiro de 2020. Em relação a abril do ano passado, houve alta de
23,8%, outro recorde. PÁGINA 2
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Caixa vai ter financiamento de
imóveis retomados sem entrada

ABRASIL

A Caixa vai lançar no 1º Feirão Digital da Casa Própria, que acontece de 25 de junho a 4 de julho, sua primeira linha de financiamento imobiliário sem entrada. A modalidade, que cobrirá todo o valor do imóvel, estará disponível apenas para os 6.000 que foram retomados e estarão à venda no feirão. O financiamento terá
taxas a partir de TR mais 2,5% ao ano, somadas à remuneração da poupança. Pedro Guimarães (foto), presidente da Caixa, já havia adiantado em fevereiro, quando a instituição lançou sua primeira linha de financiamento imobiliário atrelada à poupança, que haveria novidades no valor de entrada dos imóveis. PÁGINA 3

Conselho de
Ética prova
cassação de
Flordelis
O Conselho de Ética da Câmara aprovou ontem parecer
favorável à cassação do mandato da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), denunciada pelo Ministério Público do Rio de
Janeiro sob a acusação de ser a
mandante do assassinato do
marido, Anderson do Carmo.
Os membros do colegiado
aprovaram o parecer do relator, deputado Alexandre Leite
(DEM-SP), favorável à cassação do mandato da deputada.
Foram 16 votos favoráveis e 1
contrário, do deputado Márcio
Labre (PSL-RJ). A deputada
tem cinco dias úteis, contados
a partir da publicação da ata da
reunião do conselho, para recorrer da decisão junto à CCJ
(Comissão de Constituição e
Justiça). PÁGINA 4

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,76% / 129.787,11 / -989,16 / Volume: 36.110.745.567 / Quantidade: 4.333.188
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Fechamento

Preço

Preço

% Oscil.

VIAVAREJO ON NM

15.29

+4.37 +0.64

BRASKEM PNA ATZ N1

56.37

−6.36

−3.83

PETROBRAS PN N2

AZUL PN N2

48.55

+2.86 +1.35

B3 ON NM

16.33

−5.55

−0.96

VALE ON NM

PETROBRAS ON N2

29.41

+2.40 +0.69

IRBBRASIL REON NM

6.09

−3.33

CVC BRASIL ON NM

27.98

+1.89 +0.52

IGUATEMI ON NM

44.92

LOJAS AMERICPN N1

22.18

+1.70 +0.37

HYPERA ON NM

35.81

% Oscil. Dow Jones

%

34.599,82 -0,09

28.66

+1.31 +0.37

NASDAQ Composite

109.92

−1.68 −1.88

Euro STOXX 50

13.924,91 +0,31
4.099,45 -0,02

−0.21

ITAUUNIBANCOPN ED N1 32.81

−0.70 −0.23

CAC 40

6.551,01 +0,11

−3.19

−1.48

PETROBRAS ON N2

29.41

+2.40 +0.69

FTSE 100

7.095,09 +0,25

−3.16

−1.17

B3 ON NM

16.33

−5.55 −0.96

DAX

15.640,6 -0,23

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(05/05)
Poupança
(9/6)
TR (prefixada)
(29/8/2017)

R$ 1.100,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
3,5% 0,07
OURO
0,20% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0098 Compra: 6,1287

4,10% (mai.) EURO turismo
0,31% (abr.) Compra: 6,1992
Venda: 6,3795
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 8/jun Compra: 5,0483
5,0498
DÓLAR comercial
R$ 305,50 Compra: 5,0343
Venda: 5,0349
DÓLAR turismo
Venda: 6,1294 Compra: 5,0424
Venda: 5,2224
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MERCADOS

Em realização de
lucros, Bovespa fecha
em queda de 0,76%
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
queda de 0,76%, a 129.787 pontos, ontem. Segundo analistas, o
movimento é fruto de realização de lucros, após o índice cravar na véspera uma série de oito
altas seguidas, a maior sequência de valorizações desde 2018.
Na segunda-feira, o índice
também renovou recordes de
fechamento e intradia, ultrapassando os 131 mil pontos pela primeira vez.
Estrangeiros são um dos
motivos para a sequência positiva. Dados da B3 mostram saldo positivo de capital externo
no mercado secundário de
ações de R$ 6 bilhões nos primeiros pregões do mês, após
maio ter registrado entrada líquida de R$ 12,2 bilhões.
No pregão de ontem, a Braskem recuou 6,36%, após uma
série de quatro pregões de alta
em que acumulou valorização
de mais de 20%. Investidores
continuam monitorando desdobramentos sobre a venda da
participação dos controladores
da petroquímica, Novonor (exOdebrecht) e Petrobras. Mais
cedo, a ação renovou máxima
histórica intradia, a R$ 61,53.
Já a B3 caiu 5,55%. No radar,
permanecem especulações sobre um eventual novo competidor no setor.
Iguatemi fechou em queda
de 3,19%, tendo no radar proposta de reorganização societária pela qual a empresa será incorporada por sua controladora, o Grupo Jereissati, que disparou 12,22%. A administradora de shopping centers estimou

que terá capacidade para dobrar de tamanho com a reorganização. A operação ainda precisa ser aprovada por acionistas
minoritários.
Via Varejo valorizou-se
4,37%, apoiada por números
melhores do que o esperado
das vendas no varejo em abril.
Magazine Luiza, que também
anunciou a aquisição da plataforma para processamento de
cartões Bit55, encerrou com
elevação de 1,2% e B2W avançou 1,02%.
As ações preferenciais (mais
negociadas) da Petrobras subiram 1,31% e as ordinárias (com
direito a voto), 2,4%, acompanhando a melhora do petróleo
no exterior. O barril de Brent,
referência internacional, fechou com acréscimo de 1,02%.
A Vale, por outro lado, caiu
1,68%, em sessão de declínio
generalizado no setor de mineração e siderurgia do Ibovespa,
com os futuros do minério de
ferro na China recuando pela
terceira sessão consecutiva nesta terça, acompanhando uma
queda nos preços do aço no
país impulsionada por sinais de
desaceleração na demanda siderúrgica.
CVC subiu 1,89%, após a
operadora de turismo anunciar
que contratou o Citigroup e o
BTG Pactual para uma potencial oferta primária.
Nos Estados Unidos, o S&P
500 teve leve alta de 0,02% e o
Dow Jones, uma pequena queda de 0,09%. Nasdaq subiu
0,31%.
O dólar fechou em alta marginal de 0,05%, a R$ 5,04.

INVESTIMENTOS

Nubank recebe US$ 500
mi de fundo de Buffett
DANIELE MADUREIRA E
FILIPE OLIVEIRA/FOLHAPRESS
O banco digital Nubank
anunciou ontem a extensão de
uma rodada de investimentos
de US$ 750 milhões (R$ 3,787
bilhões). O principal aporte, de
US$ 500 milhões (R$ 2,525 bilhões), vem da Berkshire Hathaway, fundo do megainvestidor americano Warren Buffett.
A injeção de capital leva o
Nubank a um total de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,1 bilhões)
levantados com investidores
para acelerar sua expansão
desde o início do negócio. O
valor de mercado da fintech é
estimado em US$ 30 bilhões
(R$ 151 bilhões).
Neste novo cenário, a avaliação do valor de mercado da
fintech superou o da corretora
XP, com US$ 22,9 bilhões (R$
115,5 bilhões) na manhã desta
terça (8) e do banco BTG (R$
112,7 bilhões). Também é
maior que o do Banco do Brasil, de R$ 103 bilhões.
O banco Itaú tem valor de
mercado de R$ 298,2 bilhões e
o Bradesco R$ 254,2 bilhões,
enquanto o Santander Brasil é
avaliado em R$ 170 bilhões.
"Novos investidores, como a
Berkshire Hathaway, nos ajudam a acelerar a nossa missão
de desburocratizar a vida das
pessoas na América Latina",
afirmou o Nubank em comunicado. De acordo com a instituição, os novos investimentos

colocam a fintech como "o
banco digital mais valioso do
mundo e uma das maiores instituições financeiras da América Latina".
No mercado de startups, como as companhias fazem várias captações com investidores ao longo dos anos, com valores e objetivos diferentes dependendo de seu estágio de
maturação, cada rodada de investimentos que a empresa recebe fica conhecida a partir de
uma letra do alfabeto.
Os investimentos anunciados pelo Nubank agora integram a Série G da companhia,
uma rodada iniciada em janeiro, com a captação de US$ 400
milhões (R$ 2,020 bilhões). A
Verde Asset Management, gestora liderada por Luis Stuhlberger, e a Absoluto Partners,
de José Zitelmann e Gustavo
Hungria, se juntaram a um
grupo de fundos que incluiu
investidores anteriores da
companhia para somar os US$
250 milhões (R$ 1,262 bilhão)
anunciados nesta terça (8) e
que se somam ao aporte da
empresa de Buffett.
Com os novos recursos, a
rodada iniciada em janeiro soma agora US$ 1,15 bilhão (R$
5,806 bilhões) em investimentos. É a maior captação já feita
por uma startup na América
Latina, superando o US$ 1 bilhão injetado na Rappi em 2019
pelo Softbank, segundo a consultoria em inovação Distrito.

Vendas do comércio
crescem 1,8% em abril
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

E

m busca de retomada
durante a pandemia, o
comércio varejista voltou a registrar desempenho positivo em abril no país. Em relação a março, o volume de vendas
do setor subiu 1,8%, informou
ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
É a maior alta para abril, nessa
base de comparação, desde o começo da série histórica, com dados a partir de 2000. O avanço
ocorreu após baixa de 1,1% em
março. À época, a piora da Covid19 havia causado aumento de
restrições a atividades, o que abalou segmentos diversos do varejo.
Com o desempenho de abril,
as vendas do comércio voltaram
a ficar acima do nível pré-pandemia. O patamar é 1% superior
ao de fevereiro de 2020.
Em relação a abril do ano
passado, houve alta de 23,8%,
outro recorde. O crescimento
expressivo está relacionado à
base de comparação fragilizada.
No quarto mês do ano passado,
o setor havia desabado em meio
aos impactos iniciais da crise sanitária, que provocou fechamento de lojas.
Os números divulgados pelo
IBGE ficaram acima das previsões do mercado. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam queda de 1% no
volume de vendas ante março,
além de crescimento de 18,2%
frente a igual período anterior.

Em 12 meses, o comércio varejista acumulou avanço de
3,6%. No acumulado deste ano,
o setor registra alta de 4,5%.
Cristiano dos Santos, gerente
da pesquisa do IBGE, ressaltou
que o crescimento em abril teve
ligação com o menor nível de
restrições a empresas e consumidores na comparação com
março. A reabertura de lojas físicas também provocou efeito no
balanço das atividades varejistas pesquisadas.
Houve taxas positivas em sete
dos oito segmentos que aparecem no levantamento. A maior
alta em relação a março, de
24,8%, foi registrada por móveis
e eletrodomésticos. Esse ramo
havia despencado 21,3% na pesquisa anterior, sob impacto da
piora da pandemia.
Tecidos, vestuário e calçados
(13,8%) e equipamentos e material para escritório, informática
e comunicação (10,2%) também
chamaram atenção em abril.
A única taxa negativa entre as
atividades veio de hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo (1,7%). Santos lembrou que, em
março, esse foi um dos segmentos menos atingidos pela piora
da pandemia, absorvendo parte
da demanda de outros ramos.
Em abril, ocorreu o inverso.
Com a reabertura de lojas, a
maior parte das atividades voltou a ter alta nos negócios, enquanto a movimentação ficou
menor nos hipermercados e su-

permercados. Foi uma espécie
de substituição do consumo.
"A atividade de hipermercados e supermercados perdeu fôlego para atividades que tiveram
em março perdas razoáveis", frisou Santos.
Segundo a divulgação do IBGE, o varejo ampliado, que inclui veículos, motos e material
de construção, cresceu 3,8% em
abril, frente ao mês anterior. Em
relação a igual período de 2020,
houve avanço de 41%.
No acumulado deste ano, a
alta do varejo ampliado chegou
a 9,2%. Em 12 meses, a elevação
foi de 3,5%.
Após o impacto inicial da crise
sanitária, o comércio apresentou
retomada ao longo de 2020. Contudo, o avanço da Covid-19 e a
redução de estímulos à economia, na largada de 2021, geraram
perda de fôlego nos negócios.
O auxílio emergencial, por
exemplo, só foi retomado em
abril, com corte no número de
beneficiários e nos valores depositados. A volta do auxílio,
mesmo que reduzido, incentivou o varejo no quarto mês do
ano, aponta o economista Fabio
Bentes, da CNC (Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo).
"Foi o melhor abril da série
histórica. É um resultado que
surpreende. Esperávamos estabilidade. Dois fatores foram importantes para a alta. O primeiro
é o auxílio emergencial. Foi retomado com um valor menor,

mas, de qualquer forma, ajudou. O segundo é o aumento na
circulação de consumidores em
áreas comerciais", avalia Bentes.
Desemprego e inflação em alta desafiam o desempenho do
setor. No primeiro trimestre, o
número de trabalhadores desocupados alcançou nível recorde
de 14,8 milhões no país, conforme dados divulgados pelo IBGE
no último dia 27. Já o controle da
inflação foi ameaçado pela pressão dos preços de alimentos e
combustíveis nos últimos meses. Um risco atual é o da energia elétrica, que ficou mais cara
na crise hídrica.
Diante desse quadro, o avanço da vacinação contra o coronavírus é considerado fundamental para incentivar setores
como o comércio, indicam especialistas. A imunização é vista
como mecanismo para reduzir
restrições a atividades de empresas e elevar a confiança de
consumidores.
"Sem dúvida, o desempenho
recente do mercado de trabalho
é um limitador para o aumento
das vendas do comércio", diz
Bentes.
"Com o avanço da vacinação,
a tendência é de que haja maior
grau de confiança entre os consumidores. Então, o cenário é
mais positivo para o segundo semestre. Mas dá para cravar que
o comércio vai deslanchar? Não,
porque a parcela imunizada da
população ainda é pequena",
acrescenta o economista.

ANFAVEA

Falta de peças travará avanço do
o
setor automotivo no 2 semestre
Afetada pela escassez de componentes eletrônicos, a produção
de veículos cresceu 1% entre abril
e maio.
Diante dos números de vendas de modelos novos e usados,
o resultado mostra que a retomada da fabricação segue em
descompasso com a demanda
do mercado.
Segundo a Anfavea (associação das montadoras), foram fabricadas 192,8 mil unidades no
último mês, número que inclui
carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.
No acumulado do ano, os
981,5 mil licenciamentos entre
janeiro e maio levaram à alta de
55,6% sobre igual período de
2020. A variação se deve aos dias
em que as fábricas estiveram fechadas no início da pandemia de
Covid-19.
Agora o ritmo tem sido prejudicado pela falta de semicondutores: de acordo com Anfavea, a
escassez do componente leva a
um teto técnico que limita a produção a algo entre 180 mil e 200

mil unidades por mês. Em 2014,
melhor ano da indústria, a média
mensal foi de 331,7 mil unidades.
Mais afetada pela crise, a General Motors só deve retomar a
produção do Onix em Gravataí
(RS) na virada de julho para agosto. Volkswagen e Nissan já confirmaram paralisações entre maio e
junho, e o planejamento de todas
as montadoras tem sido revisado
semanalmente.
Sem solução no curto prazo, o
problema vai afetar as vendas no
segundo semestre -período que,
apesar dos problemas com desemprego, inflação e crédito, era
visto com otimismo devido ao
avanço da vacinação e do provável crescimento do PIB nos próximos meses.
Os estoques seguem baixos. As
96,5 mil unidades disponíveis são
suficientes para atender a 15 dias
de comercialização. A Anfavea
considera que o número está
compatível com o mercado, mas
há fila de espera por diversos modelos e versões no país.
Na Fiat, a picape Strada tem

espera de até 150 dias. A GM também enfrenta problemas com entregas devido à parada na produção do Onix.
Os resultados registrados nas
lojas mostram que o consumidor
mantém o interesse em adquirir
automóveis novos ou usados.
A venda de veículos leves e pesados em maio teve alta de 7,8%
na comparação com abril, segundo a Fenabrave (associação dos
distribuidores de veículos novos).
O mês terminou com 188,7 mil
unidades emplacadas, número
que inclui carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e
caminhões.
O segmento de carros usados
registrou um crescimento de
18,5% em maio em relação a
abril, de acordo com a Fenauto
(entidade que representa os lojistas multimarcas). Foram negociadas 1,33 milhão de unidades
no último mês.
O presidente da Anfavea, Luiz
Carlos Moraes, avalia que há consumidores migrando para o segmento de modelos usados por

não terem encontrado o automóvel zero-quilômetro à disposição.
Em outros casos, a compra é postergada.
"Falta de produto pode acontecer justamente pela dificuldade
de aumentar a produção, mas cada caso é um caso. Essa dificuldade deve se manter no segundo semestre", afirma Moraes.
A Anfavea explica que os semicondutores são usados no controle de funções do motor, dos
sistemas de segurança e nos itens
de conforto e de entretenimento.
"Há uma certa concentração
(da produção) na Ásia e estamos sujeitos também a outros
riscos, como o incêndio que
ocorreu em uma fábrica no Japão", diz Moraes. "O equilíbrio
entre oferta e demanda se dará
a partir de 2022, com certeza teremos algumas emoções até o
fim deste ano."
O presidente da Anfavea diz
que há outros problemas com peças, mas são casos pontuais. Na
visão do executivo, é necessário
investir na produção local.
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Tarde

Noite

3

25º

16º

90%

06:44 17:27

OUTONO: Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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CORONAVÍRUS

Caixa terá financiamento
de imóveis sem entrada
MARCELO CAMARGO/ABRASIL

A

Caixa vai lançar no 1º
Feirão Digital da Casa
Própria, que acontece
de 25 de junho a 4 de julho, sua
primeira linha de financiamento imobiliário sem entrada.
A modalidade, que cobrirá
todo o valor do imóvel, estará
disponível apenas para os 6.000
que foram retomados e estarão à
venda no feirão.
O financiamento terá taxas a
partir de TR mais 2,5% ao ano,
somadas à remuneração da poupança. É a menor taxa cobrada
pela instituição financeira.
Hoje, com a poupança rendendo 70% da Selic, o que equivale a 2,45% ao ano, e a TR zerada,
os juros finais serão de 4,95% ao
ano.
O Banco Central limita o financiamento pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) em 90% do valor da
avaliação do imóvel, mas, como
as casas e apartamentos são retomados, isso não será um problema para que o banco consiga financiar o preço total de venda.
Além da taxa mais baixa,
quem comprar os imóveis recuperados financiados no feirão
também terá uma carência de
seis meses para pagar a primeira

parcela e tarifas reduzidas.
Pedro Guimarães, presidente
da Caixa, já havia adiantado em
fevereiro, quando a instituição
lançou sua primeira linha de financiamento imobiliário atrelada à poupança, que haveria no-

vidades no valor de entrada dos
imóveis. É necessária uma entrada de pelo menos 20% nas
modalidades já existentes.
A Caixa trabalha com quatro
linhas de financiamento imobiliário. A mais recente tem juros a

partir da TR + 3,35% a 3,99% ao
ano, acrescidos da remuneração
da poupança, o que hoje significa uma taxa final de 5,8% ou
6,44%. Segundo Guimarães, essa modalidade já responde por
mais de 40% das contratações
imobiliárias da Caixa que utilizam os recursos do SBPE.
Outras opções são TR + 7% ou
8% ao ano, uma linha com juros
fixos, entre 8,25% e 9,75% ao
ano, e a linha atrelada ao IPCA,
com IPCA + 3,55% ou 4,95% ao
ano. Com o índice a 5,44%, isso
atualmente corresponde a uma
taxa final de 8,99% ou 10,39%.
Em transmissão ao vivo na
segunda-feira, Guimarães
adiantou que essa linha de financiamento sem entrada vai
substituir os leilões de imóveis
recuperados.
"A partir de agora, todos os
imóveis retomados serão financiados desta maneira. Ao invés
de irmos para o leilão, e entrarmos com uma série de questões
operacionais, nós faremos dessa
maneira", afirmou. Guimarães
disse ainda que essa linha de financiamento não deve ficar restrita aos imóveis retomados,
mas não apresentou mais detalhes sobre os planos da Caixa.

ABRASEL

Crise leva ao fechamento de 40%
dos restaurantes de comida a quilo
CAMILA BOEHM/ABRASIL
A Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel)
estima que 40% dos restaurantes especializados em comida a
quilo fecharam no país devido à
crise econômica causada pela
pandemia de covid-19. O Brasil
tinha cerca de 200 mil estabelecimentos desse tipo, e a estimativa atual é de que esse número
tenha caído para 120 mil.
Nas regiões com grande concentração de escritórios, as medidas de restrição e o grande número de pessoas em trabalho remoto reduziram o movimento
nos estabelecimentos de refeição rápida. Segundo a Abrasel,
os restaurantes por quilo ou
self-service, que tinham grande
procura antes da crise, atualmente têm menos de 10% do
movimento pré-pandemia.
O empresário Renato Rezemini fechou as portas do restaurante por quilo que tinha em um
bairro comercial na zona sul de
São Paulo, mas conseguiu manter outro estabelecimento à la
carte, em que os clientes escolhem os pratos em um cardápio,
mas o movimento ainda é baixo.

“Eu tinha uma média de 350, 400
refeições por dia; hoje eu faço 40
refeições por dia, incluindo as
entregas. Praticamente inviável,
todo mês a gente cava mais um
pouco do buraco, entra mais um
pouco no negativo”, lmentou.
Rezemini disse que o serviço
de entregas não resolve o problema dos restaurantes, especialmente aqueles localizados
em bairros comerciais, onde a
circulação de pessoas diminuiu
muito devido ao trabalho remoto. “Então, não tem pra quem
entregar”, acrescentou.
O setor de serviços tem sofrido os impactos das incertezas
relacionadas ao avanço da pandemia e à necessidade da quarentena, para manter tanto as
portas abertas quanto os empregos. De acordo com a Abrasel, as
dificuldades devem permanecer
mesmo depois da pandemia.
“Dependendo da situação, do
capital de giro que tinha, da sua
capacidade, isso aí vai de três a
cinco anos”, disse o presidente
do Conselho de Administração
Abrasel, Joaquim Saraiva.
A Abrasel informou que cerca
de 335 mil bares e restaurantes
encerraram as atividades defini-

tivamente no país, considerando todos os segmentos, com
uma extinção de 1,3 milhão de
postos de trabalho. Ainda segundo a associação, só no estado de São Paulo, 50 mil estabelecimentos fecharam as portas definitivamente durante a pandemia, sendo 12 mil apenas na capital paulista, também levando
em conta todos os segmentos.
“O setor de bares e restaurantes é um dos que mais contam
com pequenos empreendedores
no país e, destes, a maioria está
endividada. Muitos estabelecimentos são pequenos negócios
e até mesmo negócios familiares, o que dificulta a renegociação de dívidas e a quitação de
pendências fiscais”, ressaltou o
economista Thomas Carlsen,
cofundador da Mywork, startup
especializada em gestão de departamento de pessoal para pequenas e médias empresas.
Manter seu restaurante durante a pandemia está sendo extremamente difícil para a empresária Maria Teresa Dias: “A gente
está em uma área estritamente
comercial, só tem escritório e lajes corporativas, e as empresas
não estão trazendo os funcioná-

rios (para trabalho presencial).”
Com a clientela atual, disse Maria Teresa, não é possível pagar
as contas como antes. A empresária conseguiu negociar com o
proprietário do imóvel e não está
pagando o aluguel do restaurante neste momento. Um acordo
com seus funcionários também
gerou economia, com o objetivo
de evitar demissões.
Maria Teresa lembrou que,
antes da quarentena, às quintasfeiras, atendia cerca de 550 pessoas. Na última quinta, porém,
atendeu apenas 36. “Na sextafeira, eu tinha fila de espera aqui
para entrar no restaurante.
Quinta e sexta-feira eram os
meus melhores dias. E hoje eu
estou fechada na sexta-feira,
porque não tenho cliente.”
Para Carlsen, o fechamento
de portas não representa apenas
um encolhimento na economia,
mas também a extinção de milhões de postos de trabalho, o
que só aumenta as taxas de desemprego no país. “A sobrevivência de restaurantes por quilo
e de tantos outros empreendimentos do setor depende diretamente da aceleração da vacinação”, acrescentou.

2021

Brasil exporta menos carne, mas
registra aumento de faturamento
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL
As exportações brasileiras de
carne bovina registraram queda
nos cinco primeiros meses de
2021 em comparação a igual período do ano passado. Foram
vendidas ao exterior, de janeiro a
maio, 710.093 toneladas, 2,9% a
menos do que o registrado no
mesmo período de 2020, de
731.422 toneladas. No entanto, as
vendas para o exterior tiveram um
aumento de 2,2% no faturamento,
de US$ 3,2 bilhões no acumulado
de 2021 ante US$ 3,14 bilhões no
mesmo período de 2020.
Os dados, divulgados ontem
pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes

Economia/São Paulo

(Abiec), são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.
A China segue como o principal destino das exportações de
carnes brasileiras, tendo recebido 317.081 toneladas entre janeiro e maio, um aumento de 10,4%
em relação às 287,2 mil toneladas
embarcadas nos primeiros cinco
meses do ano passado. O faturamento no período cresceu 5,4% e
chegou a US$ 1,5 bilhão.
O volume embarcado para os
Estados Unidos também aumentou no período e ficou em 33.800
toneladas, alta de 165,6%, enquanto o faturamento aumentou
149% e atingiu US$ 250,7 milhões.
Em maio, cesta básica fica

mais cara em 14 capitais brasileiras.
Em maio, o custo médio da
cesta básica ficou mais alto em
14 das 17 capitais brasileiras que
são analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica, estudo
divulgado mensalmente pelo
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No mês passado, a cesta só ficou mais barata em Campo Grande (-1,92%) e
Aracaju (-0,26%).
O Dieese analisou, mas não divulgou o custo médio da cesta básica de Belo Horizonte, por mudança na metodologia.
A capital que apresentou a
maior alta no mês foi Natal

(4,91%), seguida por Curitiba
(4,33%) e Salvador (2,75%).
Entre as capitais analisadas,
a cesta mais cara foi a de Porto
Alegre, onde o custo médio dos
produtos básicos somou R$
636,96. Em seguida aparecem
São Paulo (R$ 636,40), Florianópolis (R$ 636,37) e Rio de Janeiro (R$ 622,76). A cesta mais barata foi a de Aracaju, cujo preço
médio encontrado foi de R$
468,43.
Com base na cesta mais cara,
registrada em Porto Alegre, o
Dieese estimou que o salário mínimo do país deveria ser de R$
5.351,11, valor que corresponde a
4,86 vezes o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00.

Prefeitura vai
contratar 200 leitos
da rede privada
ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL
A prefeitura de São Paulo
vai contratar, emergencialmente, 200 leitos da rede privada para atender pacientes
que não estão com a Covid-19.
A contratação ocorre em um
momento em que a ocupação
dos leitos de unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos da capital tanto para
tratamento da Covid-19 quanto para o de outras especialidades está muito alta. Para pacientes que não estão com a
covid-19 atinge 90%, e para os
casos da covid-19, já atinge
80% de ocupação.
“Nunca estivemos nessa situação. Normalmente, o que
acontece é que quando sobe a
ocupação do leito covid-19,
acaba reduzindo a ocupação
das outras especialidades e vice-versa. E assim íamos fazendo a reversão de leitos. Mas
agora precisamos de um conjunto de leitos para atender a
população que não está com
Covid. Pela primeira vez tivemos essa situação acumulada”, disse ontem Edson Aparecido, secretário municipal
de Saúde.
Segundo ele, grandes hospitais públicos municipais da
capital paulista já estão com
grande ocupação de leitos,
mesmo não atendendo casos
da covid-19. “Todos nossos
grandes hospitais, que não viraram Covid ou que estão com
uma parcela pequena de Covid, estão muito lotados. Tatuapé, Cidade Tiradentes,
Campo Limpo e Ermelino Ma-

tarazzo são hospitais que estão muito lotados”, disse o secretário.
Com a contratação desses
leitos da rede privada, a prefeitura espera liberar os leitos
já existentes para um eventual
aumento das internações por
Covid-19. “Quando aperta a
situação da pandemia, leitos
de especialidades a gente
transforma em leitos de covid19”, explicou o secretário.
Dos 200 leitos que vão ser
contratados, 100 serão para
UTI e os demais para enfermaria. A contratação será por um
período de 60 dias, podendo
ser prorrogado por tempo indeterminado.
Segundo o secretário, o edital com o chamamento público para a contratação desses
leitos será publicado no Diário
Oficial eletrônico de ontem.
DOSES
Edson Aparecido informou
que há uma nova lista para as
doses remanescentes de vacina contra a covid-19 nas unidades de saúde. Pessoas com
mais de 50 anos de idade, pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos ou estudantes da área técnica em
saúde em estágio, vão poder se
inscrever nas unidades de
saúde da capital em uma lista
de espera para receber doses
remanescentes de vacinas, a
chamada xepa da vacina. Caso
sobre doses de vacinas não
aplicadas no final do dia, a
pessoa inscrita nessa lista de
espera poderá ser chamada
para tomar o imunizante.

Por vacina, profissionais da
limpeza urbana fazem greve
RENATO FONTES/FOLHAPRESS
Trabalhadores da limpeza
urbana da cidade de São Paulo
entraram em greve de 24 horas
na manhã de ontem. O motivo
do protesto foi para a inclusão
da categoria na lista de grupos
prioritários de vacinação contra a Covid-19.
De acordo com a organização, fizeram parte desse manifesto 17 mil funcionários, entre
profissionais da varrição das
ruas, de recolhimento de resíduos porta a porta e os motoristas de caminhões de coleta. O
ato aconteceu em algumas ruas
da cidade e tinha como ponto
final a sede da prefeitura.
De acordo com o SiemacoSP, sindicato que representa os
trabalhadores e trabalhadoras
da limpeza urbana na capital, e
o STERIIISP, sindicato que representa os motoristas da categoria, "esses grupos são os
mais expostos ao risco de contágio ao novo coronavírus.
Mesmo assim, têm atuado diariamente, mesmo nos momentos mais críticos da pandemia,
colocando suas vidas e de seus
familiares em risco".
Eles afirmam que já protocolaram diversos pedidos por
vacinação imediata desse grupo ao governo do estado, gestão João Doria (PSDB), à Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), à Câmara
Municipal e diretamente à
Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana), mas
que não obtiveram qualquer
resposta.
Na segunda-feira passada, o
grupo foi atendido pela secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen da Silva, mas, segundo a
categoria, "sem sucesso".
"Uma demonstração de descaso total com esses trabalhadores e trabalhadoras que tanto fazem pela nossa cidade e
pelos paulistanos", disseram
em conjunto os sindicatos, em
nota. "Buscarmos um justo direito aos trabalhadores e às trabalhadoras da limpeza urbana
para que possam continuar

exercendo suas atividades com
segurança", acrescentaram.
RESPOSTA
Em nota, a Prefeitura de São
Paulo informa que tem como
foco vacinar toda a população,
priorizando os setores mais
vulneráveis. Nesse sentido,
desde março deste ano, foram
imunizados todos os coletores
e profissionais que trabalham
com RSS (Resíduos de Saúde)
na capital. Além disso, disse
que segue dialogando com o
Siemaco e o governo estadual
para ampliar a vacinação entre
estes profissionais.
A pasta diz ainda que a
abertura de novos grupos depende da chegada de novas
doses de vacina, enviadas pelo
Ministério da Saúde aos estados, que repassam aos municípios. A Secretaria Municipal de
Saúde acrescenta que segue o
calendário definido pelo PNI
(Programa Nacional de Imunização) e o Programa Estadual
de Imunização
Sobre a paralisação, a Amlurb (Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana) afirma que
não foi notificada formalmente sobre a greve. Por se tratar
de um serviço essencial, foi
desrespeitada a lei geral de
greve, que determina em seu
artigo 13 a comunicação com
72 horas de antecedência para
qualquer paralisação, além da
exigência de que mantenha
em operação equipes necessárias para atender a população,
conforme o artigo 11 da mesma lei.
Já o governo estadual afirma que mantém constante
diálogo com todos os representantes de associações, inclusive com o Siemaco-SP e
STERIIISP, por meio da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.
O governo tucano ressalta
ainda que o PEI (Programa Estadual de Imunização) segue
as diretrizes do PNI (Programa
Nacional de Imunizações) do
Ministério da Saúde, para a definição dos públicos-alvo a serem imunizados.
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Rio de Janeiro

Com dívida de R$ 1,2
bi, SuperVia pede
recuperação judicial
A SuperVia, concessionária
que administra 270 quilômetros
do sistema ferroviário no Rio e
em outras 11 cidades da região
metropolitana, ajuizou ontem
pedido de recuperação judicial
no TJ (Tribunal de Justiça). As
dívidas somam R$ 1,2 bilhão.
A empresa alega que foi seriamente impactada pela pandemia da Covid-19, que restringiu a circulação de pessoas
e provocou redução brusca no
faturamento da empresa.
Os trens que circulam no Rio
e na região metropolitana deixaram de transportar 102 milhões de passageiros desde o
início das medidas restritivas
tomadas para tentar evitar a
disseminação da Covid-19, ainda em março do ano passado.
Os principais credores são
Light e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que representam 85% do total da dívida.
Para reduzir custos, a empresa
retirou 30 trens de circulação,
o que representa 17% do total,
entre outras medidas, como
suspensão de contratos de
empregados.
O pedido, diz a concessionária, tem como objetivo "preservar a prestação de serviço
aos milhares de passageiros de
trens da região metropolitana
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do Rio de Janeiro e iniciar um
novo ciclo de negociação junto aos credores e ao poder
concedente a fim de superar a
atual crise financeira pela qual
passa a concessionária".
O cenário não é diferente
em outras concessões no país,
segundo dados da ANPTrilhos
(Associação Nacional dos
Transportadores de Passageiros sobre Trilhos).
Trens e metrôs bateram recorde negativo de passageiros
transportados no ano passado, o primeiro no qual o país
teve de conviver com a pandemia da Covid-19.
De cerca de 11 milhões de
passageiros transportados por
dia útil em 2019, o total caiu para 5,8 milhões no ano passado,
de acordo com a associação.
Segundo a SuperVia, a redução de passageiros na pandemia representa, até o último
dia 2, uma perda financeira
superior a R$ 474 milhões.
Antes da pandemia, a concessionária transportava em
média 600 mil passageiros por
dia, número que hoje está estacionado em 300 mil passageiros, o que significa redução de
50%. Mas houve momentos, segundo o presidente da concessionária, Antônio Carlos Sanches, em que o total transportado foi de apenas 190 mil passageiros.

Conselho aprova cassação
do mandato de Flordelis
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O

Conselho de Ética da
Câmara aprovou ontem parecer favorável à cassação do mandato da
deputada federal Flordelis
(PSD-RJ), denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob a acusação de ser a mandante do assassinato do marido,
Anderson do Carmo.
Os membros do colegiado
aprovaram o parecer do relator,
deputado Alexandre Leite
(DEM-SP), favorável à cassação
do mandato da deputada. Foram 16 votos favoráveis e 1 contrário, do deputado Márcio Labre (PSL-RJ).
A deputada tem cinco dias
úteis, contados a partir da publicação da ata da reunião do conselho, para recorrer da decisão
junto à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).
Caberá à presidente da CCJ,
deputada Bia Kicis (PSL-DF),
nomear um relator para analisar
o recurso e verificar se houve
qualquer violação constitucional ou regimental. Kicis só é obrigada a pautar no colegiado a
partir de 2 de julho, conforme
prazos regimentais da Câmara.
Se a CCJ rejeitar o recurso, o
processo segue para o plenário
dos deputados. Flordelis só terá
o mandato cassado caso even-

tual recomendação do colegiado seja ratificada em votação
aberta por ao menos 257 dos 513
parlamentares.
Antes da votação no conselho, Flordelis voltou a afirmar
que sua família estava sendo tratada como uma organização criminosa e negou ter mandado
matar seu marido. "Meu nome,
minha imagem, achincalhados,
desconstruídos e desrespeitados", afirmou. "Conviver com
tudo isso, com esse linchamento
moral, político e espiritual tem
sido insuportável e impossível
de continuar aguentando."
Flordelis apelou a seus colegas e pediu para que mantivessem seu mandato. "Mesmo que
não acreditem na minha inocência, peço que parem de me aviltar e me permitam um julgamento digno", afirmou. "Toda essa
avalanche de crueldade contra
mim e minha família diz mais sobre quem nos ataca do que sobre
o que nos acusam ter feito."
Já Leite defendeu seu relatório e afirmou que o parecer tomou como base o que leu nos
autos e no que coletou a partir
dos depoimentos realizados no
conselho.
"Acompanhei a trajetória, pelos depoimentos, da deputada
Flordelis desde os anos 90. Desde lá, o histórico de conduta de
Vossa Excelência vem sendo

desconstruído dessa imagem altruísta, que é pregada e que foi
pregada durante a sua eleição",
disse. "Eu diria que se existisse o
crime de estelionato eleitoral, o
conceito dele estaria embasado
no seu caso."
Em seu parecer, o deputado
afirma que Flordelis "vem abusando das prerrogativas inerentes ao mandato" e que se utiliza
"indevidamente da imunidade
prisional e da imunidade processual para se imiscuir da responsabilidade penal de seus
atos, sendo a única envolvida
que não foi nem se encontra
presa".
Além disso, disse que a deputada usa o cargo para "deliberadamente tentar subjugar seus filhos, notadamente Simone, Lucas e Misael, utilizando o acesso
a mídia que seu cargo lhe proporciona para, de toda forma,
transferir a eles a sua responsabilidade".
Leite afirmou ainda que as
provas coletadas pelo colegiado
e pelas investigações realizadas
até agora "são aptas a demonstrar que a representada tem um
modo de vida inclinado para
prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera
de um representante do povo".
No final de fevereiro, a Justiça
do Rio de Janeiro afastou Flordelis de seu cargo na Câmara,

que enviou uma petição ao STF
(Supremo Tribunal Federal)
contestando a decisão do Tribunal de Justiça fluminense.
O pastor Anderson do Carmo
foi assassinado depois de chegar
em casa com Flordelis, em Niterói, na região metropolitana do
Rio, em junho de 2019. Ele foi alvo de vários tiros na garagem da
residência.
Na ocasião, Flordelis afirmou
que o marido tinha sido morto
durante um assalto e alegou que
o casal estava sendo perseguido
por homens em uma moto
quando voltavam para casa.
Em agosto de 2019, um dos 55
filhos da pastora disse à Polícia
Civil que acredita que a mãe tenha sido a "mentora intelectual"
do assassinato do marido, o que
ela nega.
De acordo com investigações
da Polícia Civil, o plano para
matar o pastor teve início em
maio de 2018, com um envenenamento em doses por arsênico.
A deputada foi indiciada pela
polícia e denunciada sob acusação de homicídio triplamente
qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de
documento falso e organização
criminosa majorada. Para a polícia, a motivação do crime foi a
insatisfação com a maneira que
o pastor Anderson administrava
a vida financeira da família.
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Queiroga contraria Bolsonaro
e rechaça uso de cloroquina
JULIA CHAIB E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

E

m seu segundo depoimento à CPI da Covid
no Senado, o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
mudou seu posicionamento em
relação à hidroxicloroquina e
afirmou ontem que o medicamento não tem eficácia científica comprovada para o tratamento da Covid-19, em um contraponto às ações do presidente
Jair Bolsonaro desde o início da
pandemia.
Foco da comissão, o governo
Bolsonaro gastou recursos públicos e mobilizou a estrutura do Estado para incentivar o uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada contra o coronavírus. São remédios listados em
nota informativa do Ministério da
Saúde para o chamado tratamento precoce. Tamiflu (fosfato de
oseltamivir), cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina compõem o "kit Covid".
Ontem, Queiroga também se
absteve mais uma vez de comentar à CPI as ações do presidente, ao não usar máscaras e
promover aglomerações, mas
externou sua insatisfação com
essa postura em alguns momentos. Afirmou que não "é censor"
do chefe do Executivo e que as
"imagens falam por si".
Embora tenha reforçado sua
autonomia para tomar decisões
à frente do ministério, o próprio
Queiroga relativizou essa condição ao afirmar que isso não significa "carta branca para fazer
tudo o que quer".
Queiroga prestou depoimento
pela segunda vez à CPI da Covid.
Há um mês, quando sentou no
banco da comissão pela primeira
vez, o ministro da Saúde havia
afirmado que não iria se posicionar sobre a eficácia de medicamentos como a cloroquina.
Afirmou na ocasião que a instância adequada para analisar
essa questão seria a Conitec
(Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS), da qual faz parte, que está
elaborando um protocolo.

RIO

DE

"Segundo o decreto-lei que
regulamenta a Conitec, eu sou
instância final decisória. Então,
eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo, de tal sorte que eu gostaria de
manter o meu posicionamento
final acerca do mérito do protocolo quando o protocolo for elaborado", disse durante a sessão
de 6 de maio.
Já na oitiva desta terça o ministro foi explícito ao afirmar
que, na sua opinião, esses medicamentos não têm eficácia comprovada. "Essas medicações não
têm eficácia comprovada. Esse
assunto é motivo de discussão
na Conitec", afirmou. "Se eu ficar
discutindo a discussão do ano
passado, eu não vou em frente."
Queiroga também disse que
considera essa discussão "lateral"
e que "não contribui" para o enfrentamento da pandemia. O ministro afirmou que as discussões
em torno desses medicamentos
têm provocado grande divisão
entre a classe médica e que seu
papel à frente do ministério é
"harmonizar esse contexto".
"Como médico, eu entendo
que essas discussões são laterais
e nada contribuem para pôr fim
ao caráter pandêmico dessa
doença. O que vai pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença é
ampliar a campanha de vacinação", disse.
O governo federal gastou R$
126,5 milhões com esses remédios para destiná-los a pessoas
infectadas. Foram distribuídos
31 milhões de comprimidos aos
estados. Auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) concluiu ser ilegal usar verba do
SUS para a distribuição de cloroquina a pacientes com Covid.
Durante o depoimento, o ministro manteve também uma
postura diferente quando comparado com sua primeira participação. Queiroga estava visivelmente mais irritado e se contrapôs em diversos momentos
ao relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e chegou a se
alterar em uma discussão com
Otto Alencar (PSD-BA).
Um dos principais pontos ex-

plorados pelos senadores foi a
autonomia de Queiroga à frente
da Saúde. O ministro havia dito
na primeira oitiva que tinha total liberdade para nomear seus
auxiliares e para estabelecer as
políticas públicas que julgasse
melhor.
No entanto, o depoimento à
comissão da médica Luana
Araújo (ex-secretária extraordinária para enfrentamento à
pandemia) colocou em xeque
essa versão.
Luana, que tem posição crítica em relação ao uso da hidroxicloroquina, relatou na semana
passada aos senadores que ouviu de Queiroga que não seria
efetivada no cargo pois seu "nome não passaria na Casa Civil".
Ao abordar a questão nesta
terça-feira, o ministro afirmou
que a decisão de não nomear
Luana foi exclusivamente sua e
que a médica tinha sido aprovada pela Secretaria de Governo e
pela Casa Civil. "A Casa Civil
aprovou o nome dela", afirmou.
"Só que nesse ínterim, o nome
da Luana, apesar da qualificação
técnica, começou a sofrer muitas
resistências, em face dos temas
que são tratados aqui, onde há
uma divergência muito grande
na classe médica, isso é patente,
divergência de grupo de médico
A, de grupo de médico B", disse.
"Eu entendi que, naquele
momento, a despeito da qualificação dela, não seria importante
a presença dela para contribuir
para a harmonização desse contexto. Então num ato discricionário desse ministro decidi não
efetivar a sua nomeação."
Queiroga afirmou que a substituta de Luana será nomeada
até a próxima sexta-feira.
O próprio ministro levantou
dúvidas sobre sua autonomia ao
afirmar que isso "não significa
carta branca" no cargo.
"O presidente me deu autonomia para eu conduzir o Ministério da Saúde; isso não significa uma carta branca pra fazer
tudo que quer, não existe isso. O
regime é presidencialista. Até o
momento, não houve nenhum
ponto que me fizesse sentir des-

prestigiado à frente do Ministério da Saúde."
Queiroga aparentou irritação ao ser questionado sobre as
ações de Bolsonaro, que promove aglomerações e questiona o distanciamento social e o
uso da máscara. Em sua primeira participação na comissão, há
um mês, o ministro apenas respondia que não faria "juízo de
valor".
Nesta terça-feira, no entanto,
ele deixou transparecer que o
assunto o incomodava e chegou
a deixar escapar críticas diretas
ao presidente. "O presidente da
República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou
ministro da Saúde. Eu não sou
um censor do presidente da República", afirmou.
Renan insistiu na pergunta,
questionando Queiroga se o
presidente não ouvia as orientações do ministro. "Mas isso é um
ato individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país", afirmou, irritado.
Queiroga em seguida disse
que, "na grande maioria das vezes", o presidente usa máscara
no encontro entre os dois.
Posteriormente, senadores
questionaram o ministro se ele
tem insistido com Bolsonaro para que ele cumpra medidas não
farmacológicas de enfrentamento à Covid, e Queiroga afirmou que sim.
"Perfeitamente. Certo? O
compromisso é individual; o benefício é de todos. Reitero aqui
perante os senhores. O médico
tem obrigação de meios, não
tem obrigação de resultados. E o
meu meio é a minha voz e usarei. Isso não quer dizer que eu
vou conseguir, senador Renan",
continuou Queiroga.
O ministro afirmou ainda que
"quer conseguir" e trabalhará
fortemente por isso, indicando
se tratar de uma mudança de
comportamento de Bolsonaro.
Queiroga também afirmou que
o Ministério da Saúde não tem
atualmente médicos infectologistas em seus quadros.

JANEIRO

Justiça afasta prefeito de Itatiaia
por suspeitas de corrupção
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL
A Justiça do Rio determinou o
afastamento do prefeito do município de Itatiaia (RJ), Imberê
Moreira Alves, do seu chefe de
gabinete e de três secretários
municipais envolvidos em suposto esquema de corrupção. O
pedido foi feito pelo Ministério
Público do estado (MPRJ), que
deflagrou, ontem, a segunda fase da Operação Apanthropia,
que investiga atos de improbidade administrativa ligados a
ações no combate à covid-19 no
município.
As ordens foram expedidas
pela Vara Única de Itatiaia, que
também expediu mandados de
busca e apreensão em endere-

ços ligados ao prefeito e nos gabinetes dos demais agentes públicos, bem como ordem de bloqueio de bens dos investigados.
A primeira fase da operação
Apanthropia foi realizada em
abril deste ano e prendeu o então secretário de Saúde de Itatiaia, Marcus Vinicius Rebello
Gomes, e outros quatro acusados de integrarem uma organização criminosa responsável
por lesar o Erário em um contrato para fornecimento de equipamentos de proteção individual
(EPI’s). Os itens de combate à
covid-19 foram comprados pela
administração municipal, causando um prejuízo aproximado
de R$ 3 milhões, decorrente de
sobrepreço, superfaturamento e

ausência de entrega dos bens
pagos.
Ainda naquela primeira fase,
o MP conseguiu suspender na
Justiça outros contratos relacionados à Secretaria de Saúde de
Itatiaia, em razão de inúmeros
indícios de fraudes. O MP estima que tenham sido evitados
danos ao Erário no valor aproximado de R$ 25 milhões.
Com base nas informações
apuradas no inquérito civil, foi
ajuizada uma Ação Civil Pública
(ACP) por atos de improbidade
administrativa. Além da perda
dos cargos, a ACP também requer a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, impondolhes sanções como a perda dos

bens e valores acrescidos ilicitamente aos seus patrimônios,
ressarcimento integral dos danos causados ao Erário, pagamento de danos morais coletivos em valor não inferior a R$ 10
milhões, suspensão dos direitos
políticos, pagamento de multa
civil e proibição de contratar
com o Poder Público.
A Vara Única de Itatiaia decretou a indisponibilidade de
bens dos nove réus, no valor da
multa civil requerida, de modo a
reparar parte do prejuízo causado pela organização criminosa
aos cofres públicos.
A prefeitura de Itatiaia foi
procurada para se manifestar
sobre a operação, mas ainda
não se pronunciou.

Nota
GOVERNADOR DO AMAZONAS RECORRE AO
SUPREMO PARA NÃO DEPOR À CPI DA COVID
O governador do Amazonas, Wilson Lima, entrou com habeas
corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal (STF) para não
depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia
no Senado. O depoimento está marcado amanhã. Na petição, a
defesa sustenta que o governador não pode ser obrigado a
depor perante o Legislativo federal. “A convocação do paciente
Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, para
prestar declarações perante a CPI da Pandemia afronta as
cláusulas pétreas da forma federativa do Estado e da separação
de poderes, consubstanciando, ademais, violação de princípios
constitucionais sensíveis relacionados à regra de não

intervenção federal nos estados”, argumentou a defesa. No
mês passado, outros governadores também foram
convocados pela CPI e entraram no Supremo com pedido
para evitar o depoimento. Eles afirmam que só podem ser
investigados pelo Legislativo estadual e não podem ser
chamados a prestar depoimento na CPI do Senado. A
convocação foi aprovada pela comissão no dia 26 de maio
com objetivo de investigar eventuais desvios de verbas
federais para o combate à covid-19. Deverão comparecer à
comissão os seguintes governadores: Wilson Lima
(Amazonas), Helder Barbalho (Pará), Ibaneis Rocha (Distrito
Federal), Mauro Carlesse (Tocantins), Carlos Moisés (Santa
Catarina), Antonio Denarium (Roraima), Waldez Góes
(Amapá), Marcos Rocha (Rondônia) e Wellington Dias (Piauí).

NO
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PF indicia líder do
governo Bolsonaro por
propina de R$ 10 mi
A Polícia Federal indiciou o
senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-AL), líder do governo
de Jair Bolsonaro no Senado, e
seu filho, o deputado Fernando
Coelho Filho, por suspeita dos
crimes de corrupção, lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e
omissão de prestação de contas.
A delegada do caso afirma
em seu relatório final de 300 páginas ter encontrado indícios
que demonstram que pai e filho
receberam R$ 10,4 milhões das
empreiteiras OAS, Barbosa
Mello, S/A Paulista e Constremac entre os anos de 2012 e
2014. Os pagamentos, diz a PF,
são vantagens indevidas porque
foram "realizadas em contrapartida à execução de obras
atreladas ao Ministério da Integração Nacional" no governo de
Dilma Rousseff (PT), à época
comandado pelo atual líder do
governo. O senador ocupou o
cargo de ministro entre janeiro
de 2011 e outubro de 2013.
Uma das obras citadas é a
transposição do rio São Francisco, em que todas as empresas
atuavam como contratadas.
O indiciamento é um desdobramento do inquérito aberto
pela PF com base no acordo de
colaboração de operadores financeiros pernambucanos que
atuavam no financiamento e
também na intermediação de
repasses ao grupo político do
senador. A PF chegou até eles a
partir da operação Turbulência,
responsável por apurar a compra do avião que caiu em Santos
(SP), em 2014, com o então candidato à Presidência Eduardo
Campos (PSB).
Os operadores, capitaneados
por João Carlos Lyra e Eduardo
Leite, assinaram um acordo de
colaboração premiada com a
procuradoria-Geral da República e detalharam a estrutura financeira que teria sido utilizada
nos repasses.
"O recebimento de tais valores ocorreu por um intrincado
esquema de movimentação financeira ilícita, como também
ocultação de ativos obtidos por
meio criminoso, com a crível finalidade de integrar patrimônio
adquirido de forma escusa",
afirma a PF.
Em setembro de 2019, para
avançar na apuração sobre os
relatores dos delatores, o ministro Luís Roberto Barroso, relator
do inquérito, autorizou busca e
apreensão em endereços do senador, inclusive em seu gabinete. A ação foi batizada de operação Desintegração.
O material apreendido, de-

poimentos colhidos e dados de
quebras de sigilo bancário e telemático são utilizados pela delegada Andréa Pinho Albuquerque da Cunha para detalhar como os valores das empreiteiras teriam transitado por
empresas dos operadores e
chegaram a pessoas e firmas ligadas ao atual líder do governo
Bolsonaro no Senado.
Segundo a PF, as provas
amealhadas mostram que as
empresas dos operadores financeiros repassaram valores
para uma revendedora de veículos, a Bari Automóveis, de Petrolina (PE). E-mails e mensagens por aplicativos indicam
que o senador era quem exercia
"efetivamente o poder decisório" na empresa em nome de
um familiar.
Também foram encontrados pelos investigadores repasses para empresas ligadas
a aliados políticos de Bezerra
em Pernambuco e para prestadores de serviço das campanhas de pai e filho.
Uma troca de e-mail da secretária de Bezerra Coelho com
uma integrante do diretório do
PSB, partido do senador à época, citado pela PF sugere que a
empreiteira Barbosa Mello teria
sido responsável pelo pagamento de advogados do político. Sobre a relação do senador
com a construtora baiana OAS,
a PF fala em "pagamentos sistemáticos" entre 2012 e 2014 e cita
as obras da transposição do São
Francisco e do Canal do Sertão
como contrapartida pelos pagamentos.
Além das informações dos
delatores e das transações mapeadas entre a empreiteira e os
operadores financeiros, a PF
também cita planilhas de um
diretor da OAS com referências
a pagamentos ao senador.
"A OAS também pagou parte
das vantagens indevidas por
meio de doações oficiais às
campanhas políticas dos candidatos ou a seus partidos", diz a
PF. A PF aponta para Iran Padilha Modesto, ex-assessor do senador, como seu intermediário
entre os operadores financeiros
e empreiteiras.
No relatório final, a delegada
afirma que ele atuava na "arrecadação de receitas para as
campanhas de integrantes da
família Coelho" e na "operacionalização do recebimento da
propina paga pelas empreiteiras executoras de obras".
Além do indiciamento, a delegada pede no relatório o bloqueio de R$ 20 milhões em bens
do senador e do filho dele.
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Observadores
veem eleição limpa
e contestam Keiko
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS
As acusações de fraude na
eleição presidencial peruana,
feitas por Keiko Fujimori, perderam força poucas horas depois. Com 97,17% das urnas
apuradas, ela aparece com
49,75% dos votos, atrás de Pedro Castillo, que lidera com
50,24%.
Na noite desta segunda-feira, a candidata direitista afirmou que foram detectadas
"diversas irregularidades" na
votação, o que acarretaria
uma "fraude sistemática" no
pleito no país.
O Júri Nacional de Eleições, porém, informou que a
Missão de Observadores da
União Interamericana de Órgãos Eleitorais apresentou relatório no qual afirma que o
pleito ocorreu de modo regular e com êxito.
A declaração foi corroborada pela Missão de Observação
Eleitoral da OEA (Organização
dos Estados Americanos), liderada pelo ex-chanceler do Paraguai Rubén Ramírez Lezcano. Para o órgão, eventuais inconformidades "não comprometeram a eleição como um
todo" e podem ser "resolvidas
pela via legal".
Em entrevista coletiva, Keiko exibiu vídeos e fotos como
supostas evidências de que
atas eleitorais -espécie de resumos da votação nas seções- foram alteradas. Os registros
também mostrariam treinamento oferecido a mesários e
fiscais de Castillo para cometer
atos ilegais que garantissem
sua vitória.
No Peru, são os chefes das
seções eleitorais que reúnem
os votos de cada local em uma
ata, vigiados por outros funcionários. Um dos vídeos exibidos
mostra um apoiador de Castillo ordenando que os mesários
chegassem antes dos demais
integrantes da seção para ter a
certeza de que poderiam controlar a ata.
O analista Fernando Tuesta,
ex-titular da Onpe, o órgão
eleitoral peruano, diz que a atitude de Keiko ao apontar uma
possível fraude é "repugnante".
"Ela já deixou de reconhecer os
resultados em oportunidades
anteriores. E, devido a essa posição, levou o país a níveis de
ingovernabilidade que sofremos até hoje."
Em uma publicação no
Twitter, o ex-presidente da Bolívia Evo Morales comparou
Keiko a Donald Trump, que
também alegou fraude ao ser
derrotado por Joe Biden, e a
Carlos Mesa, também ex-presidente boliviano que classificou
a vitória de Evo em 2019 de
"fraude escandalosa".
"O mesmo discurso da direita racista, fascista e golpista:
denuncia a 'fraude' sem provas
e ataca a democracia que afirma defender", escreveu Evo.

"Repetem a mesma mentira e
ignoram o voto do povo. Que o
resultado seja respeitado."
Quando apareceu à frente
de Castillo nos primeiros relatórios divulgados pela Onpe,
com quase seis pontos percentuais de vantagem, Keiko reagiu com moderação e pediu
prudência a seus eleitores, afirmando que não havia vencedores ou derrotados na eleição
e defendendo a unidade dos
peruanos.
Um dia antes, durante o café
da manhã com eleitores -uma
tradição dos candidatos presidenciais no dia da votação-, ela
disse que aceitaria os resultados e assumiu um compromisso de respeitar a vontade popular. "Será a decisão que o nosso
país definir, se tenho que servir
como presidente do Peru ou
como uma simples cidadã",
afirmou, no domingo (6).
O discurso de Keiko, no entanto, foi mudando de tom
conforme a apuração avançava
e Castillo assumia a liderança.
A pequena diferença, que na
manhã desta terça equivale a
cerca de 84 mil votos, reflete a
polarização da cena política
peruana enquanto o país escolhe a quinta pessoa a ocupar a
Presidência desde 2018.
Assim, no fim da noite de segunda a filha do autocrata Alberto Fujimori, que liderou o
Peru de 1990 a 2000, convocou
jornalistas para acusar a existência de fraude e dizer que há
uma "clara intenção de boicotar a vontade popular". "Estamos recebendo notícias de irregularidades e por isso pedimos a ajuda de vocês, eleitores
e apoiadores", disse.
A pesquisa de boca de urna
do Instituto Ipsos, divulgada
logo após o fechamento das urnas no domingo, dava vitória à
direitista -50,3% dos votos contra 49,7% de Castillo. Mais tarde, porém, uma contagem rápida feita pelo mesmo instituto
revelou um resultado inverso,
com 50,2% para o professor de
escolas rurais e 49,8% para a
ex-congressista.
Se a vitória de Castillo se
concretizar, ele será o primeiro presidente peruano sem
vínculos com as elites políticas, econômicas e culturais.
Sindicalista e professor do ensino médio, ele ficou conhecido nacionalmente ao liderar
greves de docentes, a mais famosa delas em 2017.
Castillo defende maiores salários aos empregados do setor
da educação, tem um discurso
anticorrupção e propõe dissolver o Tribunal Constitucional e
a Constituição de 1993 -segundo ele, os responsáveis por permitir práticas irregulares.
Um sucesso dele representa, também, a terceira derrota
de Keiko nas urnas -ela já foi
candidata em 2011 e em 2016,
perdendo ambas as vezes no
segundo turno.

‘Açougueiro da Bósnia' é
condenado por genocídio
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

A

pelidado de "açougueiro da Bósnia" ou "carniceiro dos Bálcãs", o
ex-líder militar sérvio Ratko Mladic (pronuncia-se Mladitch) teve
mantida ontem sua condenação à
prisão perpétua por crimes de
guerra e considerado culpado de
genocídio. O veredito é final: não
cabe mais apelação.
Mladic, 79, havia recorrido ao
tribunal das Nações Unidas para
a ex-Iugoslávia em Haia de condenação pelo maior massacre
em território europeu desde a
Segunda Guerra Mundial: a
morte de mais de 8.000 pessoas
na cidade de Srebrenica, em julho de 1995.
O massacre ocorreu durante
guerra civil da ex-Iugoslávia
que, entre 1992 e 1995, deixou
mais de 100 mil mortos e fez 2,2

milhões de refugiados.
Mladic foi condenado em 10
de 11 acusações –entre elas limpeza étnica, terrorismo, tomada
de reféns e ataques ilegais contra civis, especialmente croatas
e muçulmanos bósnios. Os cinco juízes também atenderam a
pedido do procurador da ONU,
Serge Brammertz, de incluir genocídio, acusação que sua defesa considerava infundada. De
acordo com seus advogados,
Mladic foi "arrastado" para o
conflito.
O "açougueiro" comandava
milícias sérvias que se opuseram à independência da Bósnia
e lutaram para anexá-la à Sérvia.
Ele liderou a conquista de Srebrenica, cidade então designada
como zona de segurança pela
ONU e protegida por soldados
de paz holandeses –que usavam
armamentos leves.
Sob o comando do general,

durante dez dias foram separados e depois expulsos idosos,
mulheres e crianças. Todos os
homens e jovens em idade de
lutar foram levados a florestas
da região, executados e jogados
em valas comuns –cerca de
1.200 vítimas não foram identificadas até ontem.
O massacre levou à intervenção da Otan (aliança militar entre países europeus e norteamericanos), reequilibrando o
poder dos sérvios e levando aos
acordos de paz de Dayton. Após
16 anos foragido, Mladic foi preso pela Sérvia em 2011 e extraditado para o tribunal em Haia.
No julgamento, falaram testemunhas de uma de suas primeiras ações, ainda como coronel
do Exército do Povo Iugoslavo,
em 1992. O militar comandou o
ataque a croatas e muçulmanos
na aldeia de Kijevo, para promover uma "limpeza étnica" da re-

gião, segundo ex-moradores.
Quando a guerra estourou,
em 1992, Mladic passou a liderar o esforço armado do presidente Slobodan Milosevic para
integrar o território bósnio à autoproclamada República Sérvia.
De acordo com relatos durante
seu julgamento, o militar comandou uma limpeza étnica de
grande escala, expulsando,
prendendo ou matando não sérvios em cidades e vilas do norte
e leste da Bósnia.
As forças de Mladic também
bombardearam Sarajevo, a capital da Bósnia, matando 10 mil
civis, entre eles 1.500 crianças.
A sentença deve ser o último
ato do julgamento de um dos
maiores crimes de guerra das últimas décadas. Além de Mladic,
três líderes militares já haviam sido condenados - dois deles se suicidaram depois –e dois morreram
antes de serem sentenciados.

JERUSALÉM

De saída, governo de Netanyahu
autoriza marcha de nacionalistas
O governo de Israel autorizou
a realização na próxima semana
de uma marcha de militantes da
direita nacionalista em Jerusalém, segundo anunciou ontem o
gabinete do primeiro-ministro
Binyamin Netanyahu, que está
de saída.
A confirmação vem após os
organizadores cancelarem o

evento, previsto inicialmente
amanhã, por não terem obtido autorização da polícia. Havia preocupações de segurança devido ao percurso, que
passaria pelo bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém.
A rota gerou ameaças do grupo palestino Hamas de uma no-

va escalada de tensões caso o
ato fosse mantido. Ontem, porém, o governo permitiu a realização em 15 de junho. O comunicado, divulgado após uma
reunião do gabinete de segurança, diz que o ato marcado ocorrerá seguindo percurso determinado pela polícia e pelos organizadores do evento.

Originalmente, a marcha
chegou a ser realizada no em
10 de maio, mas foi interrompida por um foguete disparado pelo Hamas em direção a Jerusalém, iniciando o
conflito entre o grupo palestino e Israel que durou 11
dias e foi encerrado com um
cessar-fogo.

FBI

Operação com aplicativo
prende mais de 800
criminosos em 17 países
Uma enorme operação internacional contra o crime organizado levou à prisão de mais
de 800 pessoas em 17 países depois que os agentes conseguiram descriptografar comunicações entre suspeitos que, sem
saber, usaram telefones distribuídos pelo FBI, a polícia federal americana.
Em entrevista coletiva ontem,
o vice-diretor de operações da
Europol, Jean Philippe Lecouffe,
disse que as centenas de detenções ocorreram durante buscas
em mais de 700 lugares em países como Nova Zelândia, Aus-

trália, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Suécia e Holanda.
Também foram apreendidos
US$ 48 milhões (R$ 242 milhões) em dinheiro e criptomoedas, mais de oito toneladas de
cocaína, 22 toneladas de maconha, duas toneladas de drogas
sintéticas, 250 armas e 55 carros
de luxo.
A partir de 27 milhões de
mensagens de mais de 12 mil
dispositivos em 100 países, foram descobertos detalhes das
atividades criminosas de mais
de 300 grupos organizados, incluindo a máfia italiana, as tría-

des asiáticas e quadrilhas transnacionais para o tráfico de drogas. A operação Escudo de Troia
começou em 2018 e envolveu
cerca de 9.000 policiais. Naquele
ano, o FBI ofereceu a um ex-traficante de drogas que também
era desenvolvedor de softwares
para smartphones a oportunidade de ter sua sentença reduzida e US$ 100 mil (R$ 504 mil, na
cotação atual) para cobertura de
despesas. Os detalhes da operação foram divulgados nesta segunda no site da revista americana Vice.
O informante havia sido pre-

so no contexto de outra operação em que as autoridades desmontaram uma rede de smartphones criptografados conhecidos como Phantom Secure. Por
pelo menos uma década, criminosos usaram esses telefones
para planejar o tráfico de drogas, ataques a rivais e lavagens
de dinheiro. O sistema permitia
que o conteúdo dos dispositivos
fosse apagado remotamente em
caso de apreensão.
Quando eles saíram de circulação, o FBI decidiu lançar seu
próprio smartphone, chamado
Anom, infiltrando um recurso
que permitiria que os agentes
descriptografassem e armazenassem cada mensagem assim
que ela fosse transmitida.
Ainda em 2018, investigadores e analistas da polícia federal
australiana se reuniram com o
FBI. "Como você sabe, algumas
das melhores ideias surgem
com algumas cervejas", disse o
comissão da agência australiana, Reece Kershaw, nesta terça.

