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Vale terá de pagar R$ 1 mi por trabalhador morto  
A mineradora Vale foi condenada a pagar R$ 1 milhão em danos

morais por trabalhador morto no rompimento da barragem da em-
presa em Brumadinho, em Minas Gerais. Cabe recurso. A Vale infor-
mou que vai analisar a decisão. A sentença é da 5ª Vara da Justiça do
Trabalho em Betim, sede da comarca e abrange os 131 funcionários
diretos da mineradora que morreram na tragédia, segundo o Sindi-

cato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Ferro e Metais
Básicos de Brumadinho e Região (Metabase-Brumadinho), autor da
ação. Trabalhadores de empresas terceirizadas que também morre-
ram no colapso da estrutura no córrego do Feijão não estão incluídos
no processo, de acordo com o sindicato. A Vale fechou o primeiro tri-
mestre de 2021 com lucro de R$ 30,5 bilhões. PÁGINA 2

Sob impacto da pandemia do coronavírus, a União registrou um pa-
trimônio líquido negativo de R$ 4,4 trilhões no encerramento de 2020.
O valor é recorde e representa um aumento de 49,1% no rombo em re-
lação ao ano anterior, quando ficou em R$ 3 trilhões. O dado, publica-
do pelo Tesouro Nacional ontem, foi impulsionado pelos gastos emer-
genciais do governo para enfrentamento da crise sanitária, além da

atualização de cálculos sobre gastos futuros com militares e possíveis
perdas com inadimplência de estados e municípios. O patrimônio lí-
quido da União representa a diferença entre os ativos e direitos do país
(como dinheiro em caixa, receitas a receber, participação em estatais e
imóveis) menos as contas que precisa pagar (como dívidas, aposenta-
dorias e passivos decorrentes de decisões da Justiça). PÁGINA 2

Os senadores da CPI da Covid aprovaram ontem a quebra de sigilo
telefônico e telemático dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde)
(foto) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de integrantes do cha-
mado "gabinete paralelo", estrutura de aconselhamento do presi-
dente Jair Bolsonaro para temas ligados à pandemia e com defesa de
teses negacionistas. Inicialmente, também estava previsto para essa
mesma sessão o depoimento do governador do Amazonas, Wilson
Lima (PSC), que optou por não comparecer após obter um habeas
corpus no STF (Supremo Tribunal Federal). O presidente da CPI,
Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que vai recorrer da decisão. "Respei-
tamos a decisão da ministra Rosa Weber, como temos respeitado to-
das as outras decisões que aqui foram impetradas contra esta comis-
são parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do es-
tado do Amazonas perde uma oportunidade ímpar de esclarecer ao
Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que, de fato,
aconteceu no estado do Amazonas", afirmou Aziz. Durante a sessão
da CPI nesta quinta-feira, os senadores aprovaram requerimentos de
convocação, pedidos de informação e quebras de sigilo. PÁGINA 4

Após Lava
Jato, Queiroz
Galvão vence
licitação

TRANSPOSIÇÃO

COVID-19

A construtora Queiroz Gal-
vão voltou a vencer uma lici-
tação do governo federal de-
pois de sete anos. Nesse pe-
ríodo, a empresa esteve pres-
sionada pela Operação Lava
Jato. Houve ainda queda no
ritmo de grandes obras públi-
cas. A empreiteira assumirá a
construção de um trecho adi-
cional de 115 quilômetros da
transposição do rio São Fran-
cisco. No certame, a compa-
nhia apresentou o menor pre-
ço (R$ 938,5 milhões) entre as
concorrentes. A transposição
começou no governo do PT e
agora virou uma das bandei-
ras de Jair Bolsonaro. Ativo
para 2022, a obra é uma apos-
ta para alavancar a populari-
dade do presidente no Nor-
deste. PÁGINA 3

Seca atinge 
o campo, e
safra de grãos
registra queda 

10 MI DE TONELADAS

Em uma semana em que os
dados da inflação trouxeram
preocupações, as notícias vin-
das do campo também não são
animadoras. A grave crise hí-
drica vivida pelo país começa a
refletir com mais intensidade
nas lavouras, e a safra brasilei-
ra de grãos deverá registrar
uma queda de 10 milhões de
toneladas. Estimada em até 272
milhões em março, a produção
total de grãos recua, agora, pa-
ra 262 milhões, segundo a Co-
nab (Companhia Nacional de
Abastecimento). Por ora, por-
que o produto que mais provo-
cou essa queda, o milho, ainda
gera incertezas com relação
aos números finais de safra. O
volume de milho a ser colhido
neste ano será de 96 milhões de
toneladas. PÁGINA 2

2020

União tem patrimônio líquido
negativo recorde de R$ 4,4 tri

FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, prepara um parecer para desobrigar o uso de
máscara por quem já foi vacinado contra a Covid-19 ou quem já se
infectou com o coronavírus. "Ele vai ultimar um parecer visando a
desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacina-
dos ou que já foram contaminados para tirar este símbolo que, ob-
viamente, tem a sua utilidade para quem está infectado", afirmou

Bolsonaro em uma solenidade no Palácio do Planalto. O presidente
seguiu dizendo que, pelo protocolo adotado no Brasil, quem está in-
fectado deve ficar em casa. "Se bem que para nós, o nosso protocolo
para quem está infectado, este sim fica em casa. Não aquele fica em
casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado, não é
para todo mundo, porque isso destrói empregos, mata de outra for-
ma o cidadão", afirmou. PÁGINA 4

Bolsonaro fala asneiras sobre uso de máscaras 

CPI quebra sigilo
de Pazuello, de
Ernesto e do
‘gabinete paralelo’ 
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
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0,09 até o dia 10/jun
OURO
BM&F/grama R$ 306,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1652 Venda: 6,1658

EURO turismo 
Compra: 6,2494 Venda: 6,4294
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0629 5,0635
DÓLAR comercial
Compra: 5,0651 Venda: 5,0657
DÓLAR turismo
Compra: 5,0858 Venda: 5,2658
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TIM ON NM 13.06 +2.67 +0.34

GOL PN N2 26.25 −4.37% −1.20

PETROBRAS BRON NM 26.78 −3.11 −0.86

VIAVAREJO ON NM 14.56 −3.45 −0.52

CYRELA REALTON NM 24.95 −2.42 −0.62

B3 ON NM 16.00 −2.44 −0.40

VALE ON NM 111.83 −0.33 −0.37

ITAUUNIBANCOPN ED N1 33.14 −0.36 −0.12

B3 ON NM 16.00 −2.44 −0.40

PETROBRAS PN N2 28.68 +0.07 +0.02

BRADESCO PN EJ N1 28.15 +0.18 +0.05
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Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.466,24 +0,06

NASDAQ Composite 14.020,333 +0,78

Euro STOXX 50 4.097,33 -0,08

CAC 40 6.546,49 -0,26

FTSE 100 7.088,18 +0,10

DAX 15.571,22 -0,06

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,13% / 130.076,17 / 169,37 / Volume: 25.606.427.948 / Quantidade: 3.173.467
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Tempesta

PÁGINA 4

Junho – Mês
das Festas

Juninas
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Economia

Bolsa fecha com 
leve alta de 0,13%; 
dólar recua 0,07%

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou o
pregão de ontem em leve alta de
0,13%, a 130.076,17 pontos. O
dólar cedeu 0,07%, a R$ 5,066.

A Embraer foi o destaque
da sessão. As ações da fabri-
cante de aviões dispararam
15,61%, após a empresa anun-
ciar que seu braço de trans-
porte aéreo urbano Eve ini-
ciou discussões para uma
eventual combinação de ne-
gócios com uma empresa de
propósito específico de capital
aberto nos EUA.

Já a Locaweb subiu 5,6%,
acelerando a recuperação
neste mês após correção de
baixa em maio, quando acu-

mulou queda de 9%. Na véspe-
ra, anunciou que concluiu a
aquisição do sistema de gestão
online Bling.

Vale cedeu 0,33%, mesmo
com a alta dos futuros do mi-
nério de ferro na China. Uma
decisão da Justiça do Trabalho
determinou que a mineradora
deverá pagar R$ 1 milhão por
danos morais por cada empre-
gado morto em razão do de-
sastre em Brumadinho (MG).

Nos Estados Unidos, o índi-
ce S&P 500 subiu 0,47% e su-
perou o patamar recorde de
fechamento registrado em 7
de maio. Dow Jones teve ga-
nho marginal de 0,06% e Nas-
daq teve alta de 0,78%

Sexta-feira, 11 de junho de 2021

2020

União tem patrimônio líquido
negativo recorde de R$ 4,4 tri
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

S
ob impacto da pandemia
do coronavírus, a União re-
gistrou um patrimônio lí-

quido negativo de R$ 4,4 trilhões
no encerramento de 2020.

O valor é recorde e representa
um aumento de 49,1% no rombo
em relação ao ano anterior, quan-
do ficou em R$ 3 trilhões.

O dado, publicado pelo Tesou-
ro Nacional ontem, foi impulsio-
nado pelos gastos emergenciais
do governo para enfrentamento
da crise sanitária, além da atuali-
zação de cálculos sobre gastos fu-
turos com militares e possíveis
perdas com inadimplência de es-
tados e municípios.

O patrimônio líquido da União
representa a diferença entre os
ativos e direitos do país (como di-
nheiro em caixa, receitas a rece-
ber, participação em estatais e
imóveis) menos as contas que
precisa pagar (como dívidas, apo-
sentadorias e passivos decorren-
tes de decisões da Justiça).

Esse indicador está no campo
negativo desde 2015 e vem pio-
rando ano a ano, mas agora regis-
trou uma deterioração em ritmo
abrupto.

O subsecretário de Contabili-
dade Pública do Tesouro Nacio-
nal, Heriberto Vilela do Nasci-
mento, diz ser normal que gover-
nos tenham patrimônio líquido
negativo.

No Brasil, porém, o rombo é
considerado alto em comparação
com outros países e em relação ao
PIB (Produto Interno Bruto).

"É mais um indicador de que
a gente tem uma situação de fi-
nanças públicas que precisa ser
mais bem administrada e rever-
tida. Essa reversão se dá na pers-
pectiva fiscal, o país voltar a ter
superávit primário, reequilibrar

suas contas", disse.
O objetivo, no entanto, não é

visto pela equipe econômica para
concretização no curto prazo.

Estimativa de abril do Ministé-
rio da Economia aponta que o go-
verno seguirá com as contas no
vermelho ao menos até 2024, to-
talizando 11 anos seguidos de re-
sultado primário negativo.

Em 2020, o governo registrou
um aumento de R$ 772,6 bilhões
em passivos relacionados a em-
préstimos e financiamentos. Essa
conta foi impulsionada pelas ope-
rações destinadas a cobrir gastos
emergenciais na pandemia.

Essa foi a maior ampliação
nas obrigações da União no ano.
Em destaque nessa conta está a
despesa com o auxílio emergen-
cial, que custou R$ 293 bilhões
em 2020, seguida do socorro a
estados e municípios (R$ 78 bi-
lhões) e repasses destinados a
garantir programas de crédito
(R$ 58 bilhões).

Entre os maiores impactos so-
bre o balanço da União está a mu-
dança na contabilização de gastos
com militares.

Após alinhamento a padrões
internacionais, houve o reconhe-
cimento de um passivo de R$
405,8 bilhões referente a benefí-
cios de inativos das Forças Arma-
das. Há ainda um aumento de R$
158,2 bilhões no passivo relacio-
nado a pensões militares.

Além disso, nova metodologia
de cálculo para as perdas prová-
veis de créditos a receber de esta-
dos e municípios gerou um im-
pacto de R$ 343,3 bilhões. O sub-
secretário afirma que, apesar do
aumento, não necessariamente
haverá perda para a União nesse
montante.

Nova estimativa também foi
feita em relação às possíveis per-
das em empréstimos feitos pelos

governos regionais e garantidos
pela União, aumentando o passi-
vo em R$ 60 bilhões.

Entre os maiores gastos do go-
verno, a despesa com pessoal re-
gistrou uma queda nominal pela
primeira vez desde 2009. Após
anos de aumentos consecutivos,
essa conta caiu de R$ 286,4 bi-
lhões em 2019 para R$ 285,3 bi-
lhões no ano passado.

O movimento é resultado de
ações adotadas pela equipe eco-
nômica, como a redução na taxa
de reposição de servidores pú-
blicos que se aposentam e o
congelamento salarial do fun-
cionalismo.

Nessa área, a equipe econômi-
ca tenta aprovar no Congresso a
reforma administrativa, que reduz
salários de entrada no serviço pú-
blico, aprimora mecanismos de
progressão e elimina a estabilida-
de para a maior parte dos cargos.

Em relação à Previdência, a
projeção do déficit para 2022 do
Regime Geral (voltado à iniciativa
privada) é de 3,5% do PIB e pode-
rá chegar a 8,67% em 2060. Antes
da reforma da Previdência, a esti-
mativa era de rombo de 11,64%
para o mesmo ano.

"A reforma da Previdência
amenizou, mas não conteve o
crescimento do déficit previ-
denciário projetado", afirma o
relatório.

Entre os passivos do governo, o
Tesouro destaca o aumento ex-
pressivo do estoque da dívida pú-
blica no ano passado. O montante
saltou de R$ 4,2 trilhões em 2019
para R$ 5 trilhões.

"A União teve de se endividar
para manter suas atividades ope-
racionais", diz o relatório.

Após um ano marcado pela
aversão ao risco por parte dos in-
vestidores, com elevação das ta-
xas de remuneração dos títulos

públicos e encurtamento do pra-
zo médio da dívida, o Tesouro re-
visou neste ano seu plano de fi-
nanciamento, privilegiando pa-
péis mais longos.

Para manter a rolagem da dívi-
da, o governo vem contando com
a antecipação de recursos de ban-
cos públicos e requisitou repasse
de lucro do Banco Central. Tam-
bém aprovou no Congresso a des-
vinculação de recursos de fundos
públicos para ajudar na gestão da
dívida. Esse plano deve continuar
a ser adotado.

"Entendemos que a estratégia
de financiamento para o ano ga-
rante a manutenção do caixa (do
Tesouro) em níveis confortáveis
ao longo do segundo semestre, os
quais já são suficientes para co-
bertura inclusive dos vencimen-
tos a ocorrer nos primeiros meses
de 2022", diz o órgão.

Em relação à dívida ativa da
União e outros créditos tributá-
rios, que reúnem valores que o
governo tem a receber de pessoas
e empresas, o estoque em 2020 fi-
cou em R$ 4,4 trilhões. No entan-
to, a expectativa de recuperação é
baixa, de R$ 713 bilhões, cerca de
16% do total.

Outra preocupação está liga-
da aos processos judiciais. Os
valores pagos de precatórios -dí-
vidas do governo reconhecidas
pela Justiça- cresceram 22% no
ano passado. Em relação a 2016,
a alta foi de 66%.

Do lado dos ativos, os imóveis
da União somaram um montante
de R$ 1,5 trilhão. Desse total, cer-
ca de R$ 400 bilhões são de bens
sem finalidade específica que, em
tese, poderiam ser vendidos.

O restante dos bens são usados
para a prestação de serviços pú-
blicos, como hospitais e escolas,
ou têm uso comum da população,
como as rodovias.

MERCADOS

Taxa de juros
teve elevação
em maio 
para PF e PJ 

A taxa média de juros das
operações de crédito registrou
alta no mês de maio tanto para
as pessoas físicas como para
as jurídicas. De acordo com
pesquisa da Associação Na-
cional de Executivos de Finan-
ças, Administração e Contabi-
lidade (Anefac), divulgada on-
tem, a taxa de juros média ge-
ral para pessoa física apresen-
tou elevação de 1,38% no mês,
passando de 5,8% (96,71% ao
ano) em abril para 5,88% ao
mês (98,5% ao ano) em maio.
É a maior taxa de juros desde
dezembro de 2019.  

Para as pessoas jurídicas,
também houve registro de ele-
vação nos juros. A taxa média
geral para empresas apresen-
tou uma elevação de 1,63% no
mês, passando de 3,07% ao
mês (43,74% ao ano) em abril
para 3,12% ao mês (44,58% ao
ano) em maio, a maior taxa de
juros desde março de 2020.

Segundo o diretor executivo
de Estudos e Pesquisas da Ane-
fac, Miguel José Ribeiro de Oli-
veira, as elevações podem ser
atribuídas à expectativa de no-
vas elevações da taxa básica de
juros (Selic) frente a uma infla-
ção maior, à provável elevação
dos índices de inadimplência.

ANEFAC

Vale é condenada a pagar 
R$ 1 mi por trabalhador morto 
LEONARDO AUGUSTO/FOLHAPRESS

A mineradora Vale foi conde-
nada a pagar R$ 1 milhão em da-
nos morais por trabalhador mor-
to no rompimento da barragem
da empresa em Brumadinho, em
Minas Gerais. Cabe recurso. A
Vale informou que vai analisar a
decisão.

A sentença é da 5ª Vara da Jus-
tiça do Trabalho em Betim, sede
da comarca e abrange os 131 fun-
cionários diretos da mineradora
que morreram na tragédia, se-
gundo o Sindicato dos Trabalha-
dores na Indústria da Extração
de Ferro e Metais Básicos de Bru-
madinho e Região (Metabase-
Brumadinho), autor da ação.

Trabalhadores de empresas
terceirizadas que também mor-
reram no colapso da estrutura no
córrego do Feijão não estão in-
cluídos no processo, de acordo
com o sindicato.

A Vale fechou o primeiro tri-
mestre de 2021 com lucro de R$
30,5 bilhões, o maior lucro tri-
mestral já registrado pela mine-
radora. O resultado teve influên-
cia da alta no preço do minério
de ferro e do retorno das ativida-
des de minas que haviam sido
suspensas depois da tragédia de
Brumadinho.

O rompimento da barragem
ocorreu em 25 de janeiro de 2019

e provocou a morte de 270 pes-
soas, entre trabalhadores da em-
presa, terceirizados, o proprietá-
rio de uma pousada e hóspedes.
Dez corpos ainda não foram lo-
calizados.

O valor de R$ 1 milhão por
trabalhador morto, conforme a
decisão judicial, proferida pela
juíza Vivianne Célia, deverá ser
pago a herdeiros e espólios das
vítimas.

Segundo o advogado de Meta-
base-Brumadinho, Luciano Pe-
reira, o dano moral reparado na
ação se refere à situação vivida
pelos trabalhadores no tempo
entre o rompimento da barra-
gem e sua morte.

"É o sofrimento experimenta-
do pelo trabalhador momentos
antes de seu falecimento. O pâni-
co, o sofrimento indescritível que
até hoje não foi reparado pela
Vale", afirma o representante do
Metabase-Brumadinho.

A reportagem não conseguiu
contato com representantes da
Associação dos Familiares de Ví-
timas e Atingidos pelo Rompi-
mento da Barragem Mina Córre-
go do Feijão (Avabrum).

Em nota, a Vale disse que "é
sensível à situação dos atingidos
pelo rompimento da barragem
B1 e, por esse motivo, vem reali-
zando acordos com os familiares
dos trabalhadores desde 2019, a

fim de garantir uma reparação
rápida e integral".

O texto diz ainda que "as inde-
nizações trabalhistas têm como
base o acordo assinado entre a
empresa e o Ministério Público
do Trabalho, com a participação
dos sindicatos, que determina
que pais, cônjuges ou compa-
nheiros(as), filhos e irmãos de
trabalhadores falecidos rece-
bem, individualmente, indeniza-
ção por dano moral".

No dia 27 do mês passado, o
Instituto de Criminalística da Po-
lícia Civil de Minas Gerais anun-
ciou a identificação de mais um
corpo de vítima da barragem da
Vale, o do soldador da empresa
Renato Eustáquio de Sousa, de
34 anos.

A localização dos restos que
possibilitaram a identificação
ocorreu em janeiro de 2021. A úl-
tima confirmação de vítima ha-
via acontecido em 28 de dezem-
bro de 2019.

As buscas por corpos em
Brumadinho foram suspensas
em 21 de março do ano passa-
do, por causa da pandemia do
novo coronavírus, e retomadas
pouco mais de cinco meses de-
pois, em 27 de agosto. A área
vasculhada tem volume de 11
milhões de metros cúbicos de
lama, o equivalente a 4,4 mil
piscinas olímpicas.

BRUMADINHO

Seca atinge o campo,
e safra de grãos cai

10 MI DE TONELADAS

Em uma semana em que os
dados da inflação trouxeram
preocupações, as notícias vin-
das do campo também não são
animadoras. A grave crise hídri-
ca vivida pelo país começa a re-
fletir com mais intensidade nas
lavouras, e a safra brasileira de
grãos deverá registrar uma que-
da de 10 milhões de toneladas.

Estimada em até 272 mi-
lhões em março, a produção
total de grãos recua, agora, pa-
ra 262 milhões, segundo a Co-
nab (Companhia Nacional de
Abastecimento).

Por ora, porque o produto
que mais provocou essa que-
da, o milho, ainda gera incerte-
zas com relação aos números
finais de safra. O volume de
milho a ser colhido neste ano
será de 96 milhões de tonela-
das, abaixo da previsão de
março de até 108 milhões.

A divulgação ontem, feita
pela Conab, está sobreavaliada
em relação a números já divul-
gados por consultorias espe-
cializadas no setor. Para elas, a
produção do cereal fica próxi-
ma de 90 milhões de toneladas.

Um dado preocupante é
que as quedas provocam ele-
vação de preços em produtos
importantes na demanda in-
terna e de difíceis importações.

É o caso do feijão. A segun-
da safra do produto em cores,
devido à seca, deverá ter redu-
ção de 14%. O resultado será
preços mais elevados e esto-
ques finais nos menores pata-
mares em cinco anos.

O milho, importante para a

cadeia de proteínas, com a es-
timativa de queda de 12 mi-
lhões de toneladas, manterá os
preços em patamares recor-
des, como os atuais.

Diante dessa quebra de sa-
fra do cereal, a Conab reduziu
as expectativas de exportações
para 29,5 milhões de toneladas
e as de importações para 2,3
milhões. Em maio, o órgão es-
perava vendas externas de 35
milhões de toneladas e impor-
tações de 1 milhão.

Essa quebra na produção de
milho pesa sobre os custos dos
produtores de frango, de suí-
nos e de bovinos, principal-
mente no segundo semestre. A
conta vai chegar ao bolso do
consumidor.

Há preocupação também
com os preços do arroz. A pro-
dução deste ano é melhor do
que a de 2020, mas os preços
devem continuar elevados em
relação aos patamares de anos
anteriores. A produção sobe
para 11,6 milhões de tonela-
das, acima dos 11,2 milhões do
ano passado.

Os estoques de trigo melho-
ram, em relação aos de 2020,
mas ainda estão bem abaixo dos
da média dos anos anteriores.

Um dos alívios para os con-
sumidores será o comporta-
mento do dólar.  Se houver
uma valorização consistente
da moeda brasileira, os pro-
dutos nacionais ficarão me-
nos competitivos no mercado
internacional. A queda do dó-
lar facilita também as impor-
tações.
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Taxa de ocupação dos
leitos de UTI aumenta
e isolamento não muda 

COVID-19

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) no estado de
São Paulo segue em ritmo de
aumento, enquanto o índice
de isolamento social perma-
nece em estabilidade, segun-
do dados do governo paulista.

Ontem, o estado estava com
lotação de 82,3%, enquanto na
semana passada, era de 81,6%.
Duas semanas atrás, o índice
chegava a 80,9%.

Já na região metropolitana
da capital, a ocupação está em
79,5%, valor levemente infe-
rior ao registrado na quinta
passada, com 79,9%, e supe-
rior ao nível de 15 dias atrás,
quando o sistema do governo
marcou 77,7%.

O isolamento social segue
estável. A média foi de 40% na
quarta-feira passada, um pon-
to percentual a menos do que
os 41% registrados uma sema-
na atrás e o mesmo valor da
semana retrasada, com 40%.

O aumento nas taxas de
ocupação dos hospitais fez
com que o governador João
Doria prorrogasse a fase de
transição para dia 30 de junho.
As regras permanecem as
mesmas.

Estabelecimentos podem
abrir das 6h às 21h, desde que

funcionem com até 40% de
sua capacidade máxima. Cele-
brações religiosas continuam
permitidas e o toque de reco-
lher das 21h às 5h também
permanece.

O trânsito na cidade de São
Paulo, por outro lado, dimi-
nuiu. O número de passagei-
ros nos ônibus também.

A média desta quarta foi de
78 km de lentidão, contra 109
km da semana passada, véspe-
ra do feriado de Corpus Chris-
ti, celebrado no último dia 3.
Duas semanas atrás, o conges-
tionamento era de 74 km.

Também diminuiu o nú-
mero de carros nas ruas da ca-
pital. Na última quarta, eram
6,4 milhões de veículos, en-
quanto na semana passada fo-
ram 6,7 milhões, e na retrasa-
da, 6,4 milhões.

Nos ônibus, havia 1,88 mi-
lhão de pessoas circulando
nesta quarta, cerca de 1,93 mi-
lhão na quarta passada e 1,89
milhão há 15 dias. Foram usa-
dos 11.312 coletivos.

SP tem mais de 3,4 milhões
de casos confirmados de Co-
vid-19 e 116.693 mortes pela
doença. Foram registrados
733 óbitos hoje. A taxa de leta-
lidade é de 3,4% no estado e
2,8% no país.

TRANSPOSIÇÃO

Após Lava Jato, Queiroz
Galvão volta a vencer licitação 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

A
construtora Queiroz
Galvão voltou a vencer
uma licitação do go-

verno federal depois de sete anos.
Nesse período, a empresa esteve
pressionada pela Operação Lava
Jato. Houve ainda queda no rit-
mo de grandes obras públicas.

A empreiteira assumirá a
construção de um trecho adicio-
nal de 115 quilômetros da trans-
posição do rio São Francisco. No
certame, a companhia apresen-
tou o menor preço (R$ 938,5 mi-
lhões) entre as concorrentes.

A transposição começou no
governo do PT e agora virou
uma das bandeiras de Jair Bol-
sonaro. Ativo para 2022, a obra é
uma aposta para alavancar a po-
pularidade do presidente no
Nordeste.

O MPF (Ministério Público
Federal) apontou, em denúncia
de 2016, que a empresa integra-
va um cartel que fraudava con-
corrências da Petrobras em tro-
ca de propinas.

Em maio deste ano, o STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
anulou uma condenação de ex-

executivos da empresa por en-
tender que cabe à Justiça Eleito-
ral avaliar o caso. Eles haviam si-
do punidos pela Justiça Federal
de Curitiba no fim de 2020.

Mesmo na pandemia da Co-
vid, Bolsonaro intensificou via-
gens à região, onde tem baixo
desempenho em pesquisas elei-
torais. Ele inaugurou trechos da
transposição em junho de 2020
e maio deste ano, em eventos no
Ceará e em Alagoas.

O ministro Rogério Marinho
(Desenvolvimento Regional) -
um desafeto de Paulo Guedes
(Economia) por incentivar gas-
tos com obras- também colhe
dividendos políticos do projeto.
O MDR é responsável pelo em-
preendimento.

O ramal vencido pela Quei-
roz Galvão irá beneficiar princi-
palmente o Rio Grande do Nor-
te, reduto eleitoral de Marinho.
O ministro é cotado para a dis-
puta ao governo estadual ou pa-
ra o Senado no próximo ano.

Em nota, o MDR afirmou que
a obra estava prevista desde 2004
e que outros estados já haviam
sido contemplados pelas águas.

"A região beneficiada pelo ra-

mal do Apodi ficou como a últi-
ma no planejamento para a
construção das obras comple-
mentares em decorrência do ca-
minho das águas para chegar
aos três estados contemplados:
Ceará, Paraíba e Rio Grande do
Norte", disse o ministério.

O resultado da concorrência
da qual a construtora saiu ven-
cedora foi publicado na quarta-
feira no DOU (Diário Oficial da
União).

A previsão é que a obra seja
concluída em quatro anos a par-
tir da assinatura da ordem de ser-
viço, que deve ocorrer no fim de
junho, em evento com a presen-
ça de Bolsonaro e de Marinho.

A obra trata do ramal do rio
Apodi, que levará água do eixo
norte da transposição do São
Francisco para 48 municípios
do Ceará, da Paraíba e do Rio
Grande do Norte. Ao todo, 750
mil habitantes serão benefi-
ciados,  segundo a  pasta  de
Marinho.

Do total, 32 cidades estão no
RN, com população estimada
em 478 mil pessoas.

O ramal é o trecho final do ei-
xo norte. A água será conduzida

por efeito da gravidade do reser-
vatório Caiçara (PB) até o reser-
vatório de Angicos (RN), na ba-
cia do rio Apodi.

Durante a concorrência, o
MDR desclassificou a Queiroz
Galvão, por dúvidas sobre a ex-
periência de um técnico da em-
presa. O caso foi resolvido após
a Justiça determinar que a co-
missão de licitação fizesse novas
análises. Feitas as consultas, a
pasta considerou comprovado
que a construtora poderia seguir
no processo.

Antes de obter êxito nesse
certame, porém, a Queiroz Gal-
vão chegou a ficar proibida de
participar de licitações por de-
terminações do TCU (Tribunal
de Contas da União) e da CGU
(Controladoria-Geral da União),
derrubadas pelo STF (Supremo
Tribunal Federal) e pela Justiça
Federal, respectivamente.

Em janeiro do ano passado,
o ministro Wagner Rosário
(Controladoria-Geral da
União), por exemplo, havia im-
pedido a empreiteira de entrar
em disputas do governo federal
em razão de suspeitas aponta-
das pela Lava Jato.

Falta de peças e pandemia afetam
produção e demanda no setor de motos
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

"O curto prazo virou um dia e
o longo prazo virou um mês". A
frase dita ontem por Marcos
Fermanian, presidente da Abra-
ciclo (associação que reúne fa-
bricantes de motos e de bicicle-
tas), resume o momento atual
do setor.

As dificuldades para importar
componentes e a crise sanitária
que afetou a produção no Polo
Industrial de Manaus prejudi-
cam o planejamento e se refle-
tem no descompasso entre ofer-
ta e demanda. Segundo a enti-
dade, a procura por motocicle-
tas novas está entre 15% e 20%

acima da atual capacidade de
produção.

As fábricas retomam gradati-
vamente as atividades. Foram
montadas 103,8 mil motos em
maio, de acordo com os dados
da Abraciclo. É uma queda de
15,1% na comparação com abril,
mas o balanço do ano segue po-
sitivo, apesar das dificuldades.

A produção chegou a 463,4
mil unidades entre janeiro e
maio. Trata-se de volume próxi-
mo ao registrado no mesmo pe-
ríodo de 2019 (469 mil), ano em
que a indústria das duas rodas
registrou boa recuperação após
anos de crise.

A alta no acumulado de 2021

é de 47,5% em relação aos cinco
primeiros meses de 2020, mas a
base de comparação é rasa. As
fábricas manauaras permanece-
ram fechadas durante longos
períodos entre o segundo e o
terceiro bimestres do ano passa-
do, na primeira onda da pande-
mia de Covid-19.

O problema que obrigou inter-
rupções nas linhas de montagem
é também a principal razão das fi-
las de espera por motocicletas.
Entregadores de aplicativo movi-
mentaram o segmento de motos
"street", composto por modelos
de baixa cilindrada que são usa-
dos no serviço de delivery.

Quem deseja adquirir uma

Honda CG 160 Start (R$ 10.020),
uma Yamaha Factor 125i (R$
11.090) ou alguma outra opção
semelhante precisa aguardar,
em média, 45 dias pela entrega.

Fermanian afirma que as fa-
bricantes estão regularizando
gradualmente as entregas para
as concessionárias, mas os esto-
ques seguem baixos. O executi-
vo diz que a situação será nor-
malizada "em poucos meses".

A Abraciclo calcula que há fi-
la de espera por 100 mil motoci-
cletas. A entidade estima que se-
rão produzidas 1,06 milhão de
unidades ao longo de 2021, uma
alta de 10,2% em relação ao ano
passado.

ABRACICLO

UBS no centro e Itaquerão
são campeões de vacinação 
GABRIELA BONIN/FOLHAPRESS

A UBS Dr. Humberto Pas-
cale, na Santa Cecília (região
central da capital paulista), é a
unidade básica de saúde que
mais vacina na cidade de São
Paulo. Até a última segunda-
feira, 62.100 doses haviam sido
aplicadas no local, segundo
dados da Secretaria Municipal
da Saúde, gestão Ricardo Nu-
nes (MDB).

No ranking das unidades de
saúde que mais vacinam, o se-
gundo lugar fica com a UBS
Joaquim Antônio Eirado, em
Santana (zona norte), seguida
pela UBS São Vicente de Paula,
no Ipiranga (centro). Respecti-
vamente, haviam sido aplica-
das 56.048 e 49.854 em cada um
dos locais até segunda-feira.

Entre as dez UBSs com
maior número de doses, três se
localizam na região central. Na
lista, também estão inclusas
unidades no Itaim Bibi (zona
oeste), Perdizes (zona oeste) e
Vila Olímpia (zona sul).

Um estudo da USP mostrou
há duas semanas que as re-
giões periféricas de São Paulo
concentram as menores taxas
de imunização.

Mesmo com o recorde de
doses aplicadas, o posto de saú-
de da Santa Cecília tem horários
de movimentação tranquilo. Na
tarde de quarta-feira (9), as filas
não passavam de 12 pessoas.

Em entrevista à Globonews
na quarta, o secretário munici-
pal da Saúde, Edson Apareci-
do, afirmou que a cidade tem
estrutura para vacinar cerca de
600 mil pessoas por dia, mas
que atualmente esse público
não passa de 120 mil diaria-
mente. O cenário, entretanto,

pode começar a mudar na se-
mana que vem. Na próxima se-
gunda-feira começam a ser va-
cinadas pessoas com idade a
partir de 58 anos na capital
paulista.

"Foi tranquilo e bem orga-
nizado", afirma a copeira Clea-
ne Carvalho Silva, 38 anos, que
tomou a primeira dose da vaci-
na da AstraZeneca na unidade.
Ela é hipertensa e escolheu se
vacinar na UBS em Santa Cecí-
lia pela praticidade, já que tra-
balha no bairro.

O desenvolvedor de siste-
mas Patrick Aguiar, 19, é mora-
dor da região e também foi va-
cinado na última quarta-feira.
"Estou me sentindo muito feliz
e protegido. Vivo com HIV e,
infelizmente, São Paulo demo-
rou muito para vacinar pes-
soas que vivem com HIV, en-
tão eu estava muito ansioso
por esse momento", afirma.

Entre os grandes locais de
vacinação, a Neo Química Are-
na, o estádio do Corinthians,
em Itaquera (zona leste), é o
megaposto de drive-thru que
mais vacina na capital, com
mais de 21 mil doses aplicadas
até sexta-feira passada. Logo
atrás, está o Memorial da Amé-
rica Latina, com 20 mil doses.

Entre os megapostos para
pedestres, o local que mais va-
cina também está em Itaquera.
A faculdade Santa Marcelina
na última sexta havia ultrapas-
sado a marca de 12 mil doses
desde que foi aberta, em no
mês passado.

Os megapostos, que foram
fechados no início da semana,
voltaram a abrir nesta quarta,
por causa do início da imuni-
zação de pessoas com defi-
ciência.

Nota
DESABAMENTO DEIXA DOIS MORTOS E UM FERIDO 

Um desabamento em uma obra na Saúde, na zona sul de São
Paulo, na manhã de ontem, deixou dois operários mortos e um
ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por
volta das 8h40 em um terreno onde funcionava um
estacionamento, na rua Luís Góis. Os operários trabalhavam com
um uma máquina para demolir a estrutura. O trabalho dos
bombeiros para retirar as vítimas dos escombros durou pouco mais
de duas horas. Ao menos 15 viaturas, 38 bombeiros e um cão
foram deslocadas para o local para ajudar no resgate, "Recebemos
um chamado de uma demolição e nos deslocamos ao local onde
se encontravam três vítimas. Foi constato pelo médico do Gaed
(Grupo de Ações de Emergências e Desastres) que duas delas
haviam ido a óbito ainda no local. A outra acabou sendo
deslocada para o Hospital São Paulo com ferimentos graves na
mão", afirmou o major Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros.

Vendas nos supermercados
crescem 4% no 1o quadrimestre
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL  

As vendas nos supermerca-
dos registraram um crescimento
de 4% no primeiro quadrimestre
de 2021 na comparação com o
mesmo período do ano passado.
No mês de abril ante o mesmo
mês de 2020, houve crescimento
de 2,77%. Já em relação a março
de 2021, a pesquisa aponta que-
da de 4,82%, devido a abril ter
um dia a menos do que o mês
anterior. Os dados são do Índice
Nacional de Consumo dos Lares
Brasileiros, Abras, divulgado
ontem pela Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras).  

De acordo com o vice-presi-
dente Administrativo e Institu-
cional da Abras, Marcio Milan, a

alta das vendas já reflete a volta
do auxílio emergencial pago às
famílias, e está em linha com as
projeções da associação. “Na
comparação de abril de 2021
com abril do ano passado, a evo-
lução de 2,77% é sólida porque é
calculada sobre um movimento
intenso das famílias que busca-
ram abastecer as casas diante
dos primeiros reflexos da pan-
demia”, disse.

Milan explicou que a queda
das vendas no mês de abril está
relacionada ao fato de uma vol-
ta gradativa à normalidade e à
diminuição de pessoas ainda
em trabalho remoto, o que au-
menta o consumo de refeições
fora de casa. 

“Os fechamentos temporá-

rios de lojas decretados por pre-
feituras também influenciaram
o resultado, e levaram os super-
mercados a enfrentar o proble-
ma inclusive com ações na Justi-
ça para garantir o funcionamen-
to dos estabelecimentos, já que
a alimentação é direito essencial
e os supermercados estão traba-
lhando para garantir o acesso
dos consumidores aos produtos
com respeito aos protocolos de
saúde e toda segurança”, disse
Milan.

PREÇOS
Segundo o Abrasmercado, le-

vantamento de preços de uma
cesta composta por 35 produtos
mais vendidos nos supermerca-
dos, o conjunto desses itens

apresentou aumento de 0,92%
em abril ante março, passando a
valer R$ 643,67, contra R$ 637,82
do mês de março. 

As maiores quedas nos preços
da cesta em abril foram registra-
das na batata (7,92%), pernil
(5,96%), extrato de tomate
(2,16%), arroz (2,07%) e queijo
prato (1,95%).  As maiores altas
foram margarina cremosa
(4,99%), tomate (4,50%), biscoito
cream cracker (3,92%), cebola
(3,05%) e papel higiênico (2,96%).

De acordo com os dados, no
acumulado do ano o tomate te-
ve baixa de 20,88%, e o pernil
baixou 8,91%. Já as altas de ja-
neiro a abril ficaram por conta
da cebola (46,10%), do ovo
(11,43%) e do açúcar (9,66%).

ABRAS

OUTONO: Sol com muitas nuvens pela manhã. 
Tarde e noite chuvosas.Manhã Tarde Noite

06:45 17:27
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Nota
COM AVANÇO DA VACINAÇÃO, ITAÚ PASSA 
A VER CRESCIMENTO DE 5,5% DO PIB 

O Itaú prevê um crescimento maior da economia brasileira com o
avanço na vacinação contra a Covid-19. Ontem, o banco ampliou
de 5% para 5,5% a expectativa para o PIB (Produto Interno
Bruto) deste ano, incorporando o resultado acima do esperado no
primeiro trimestre. Para 2022, o Itaú continua esperando
desaceleração do crescimento, com alta de apenas 1,8% no PIB.
O banco vê um retorno à normalidade econômica já no quarto
trimestre de 2021. "Em particular, esperamos que toda a
população acima de 18 anos esteja com a primeira dose aplicada

em novembro", diz Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú, no
novo relatório de projeções macroeconômicas do banco."Apesar
da dependência da chegada de insumos e imunizantes prontos do
exterior, que geram periódicos gargalos de curto prazo, há cerca
de 600 milhões de vacinas compradas com previsão de entrega
até o fim do ano, frente a uma população acima de 18 anos de
158 milhões de pessoas." De acordo com o economista, o
principal risco é o surgimento de variantes que afetem a eficácia
das vacinas aplicadas no Brasil. "No curto prazo, há um novo
aumento de casos e hospitalizações, mas a vacinação já gera
benefícios, e o impacto para a economia tende a ser menor,
como observado na segunda onda".
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Cardeal Tempesta

Junho – Mês das
Festas Juninas

E stamos no mês de junho, um mês que é típico
ocorrer as famosas “quermesses” ou festas juni-

nas, especialmente, no Brasil. Além de comemorar-
mos e confraternizarmos entre amigos e familiares, as
festas juninas ocorrem para lembrar os santos pa-
droeiros desse mês. No dia 13 de junho, celebramos
Santo Antônio; no dia 24, a Natividade de São João Ba-
tista e, no dia 29 de junho, fechamos o mês celebran-
do São Pedro e São Paulo. 

No mês de junho, é o final da primavera e começo
do verão no hemisfério norte, e o dia 21 de junho é o
solstício de verão nesse hemisfério, ou seja, dia mais
longo do ano. Era essa a ocasião em que os povos pro-
moviam festas para pedir fartura nas colheitas. Já
aqui, no hemisfério sul, é o solstício de inverno, ou se-
ja, dia mais curto do ano. 

A tradição católica introduziu nesse tempo um ca-
ráter religioso. Fez isso aproveitando os dias dos san-
tos mais populares que são comemorados no mês de
junho. Primeiro, com São João e São Pedro, e mais
tarde, especialmente em Portugal, com Santo Antô-
nio. Dessa forma, a Igreja usou essa comemoração
natural para comemorar uma das mais tradicionais
festas religiosas e que perdura o mês todo de junho. 

Tradicionalmente, as festas juninas começam no
dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, e
encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro e São
Paulo. Já nos dias 23 e 24, é celebrado o dia da Nativi-
dade de São João Batista. Na liturgia a Solenidade de
Pedro e Paulo é transferida para o domingo seguinte.

Pelo segundo ano consecutivo, os festejos juninos
tão populares no Brasil serão com público restrito ou
os festejos serão cancelados, pois pelo segundo ano
consecutivo, estamos enfrentando a pandemia da
Covid-19 e dessa maneira não podemos aglomerar
pessoas. Aí nasce a criatividade deste tempo que ago-
ra vivemos.

Algumas paróquias farão festejos juninos através
do sistema drive-thru, onde as pessoas encomendam
por meio do telefone ou na secretaria da paróquia du-
rante a semana e retiram no final de semana ou no dia
da festa. Esperamos que no próximo ano poderemos
fazer grandes festejos, novamente. 

Assim como o mês de maio é um mês especial para
a Igreja, pois é o mês Mariano, em que dedicamos a
Nossa Senhora e a oração do Santo Rosário, o mês de
junho é especial, pois temos a comemoração de três
grandes Santos da Igreja. Santo Antônio nos ensina a
ajudar o pobre e aquele que necessita de alimento;
com São João Batista aprendemos a preparar o cami-
nho do Senhor que virá; e com São Pedro e São Paulo
aprendemos como ser verdadeiros discípulos e mis-
sionários de Jesus. 

Dessa forma, os festejos juninos não são apenas
para fazer festa, comer ou beber, mas são de igual mo-
do para agradecer a vida desses santos e os ensina-
mentos que eles deixaram para nós. Os festejos juni-
nos são uma forma de evangelizarmos, pois, muitas
pessoas vão na Igreja somente por causa da festa juni-
na e esse é o momento de apresentarmos os trabalhos
pastorais da paróquia para essas pessoas e anunciar o
Evangelho a elas. 

Os festejos juninos são um momento de convidar
novas pessoas para fazer parte do trabalho pastoral da
paróquia, convidando pessoas para ajudar na festa ju-
nina e depois fazerem parte do trabalho pastoral da
paróquia. Os festejos juninos são um sinal de que a
paróquia está presente naquele bairro e que é uma
comunidade viva e acolhedora. 

Outro festejo que normalmente ocorre no mês de
junho, mas as vezes dependendo do calendário pode
cair no final de maio, é o festejo do Sagrado Coração
de Jesus. Esse ano, a festa do Sagrado Coração de Je-
sus cai em junho e podemos pedir que o Mestre nos
envie e nos ajude em nosso apostolado. Pedindo a in-
tercessão de Jesus para que a Igreja seja cada vez mais
“Santa” e não faltem sacerdotes para conduzir o reba-
nho, pois nessa solenidade é também o dia de oração
pela santificação dos padres. 

Os festejos juninos também são marcados pelo frio
e temperaturas mais baixas, sobretudo nas regiões do
Sul e Sudeste do Brasil, por isso faz sucesso nas paró-
quias a venda de quentão e vinho quente. É claro que
se deve apreciar com moderação. No Norte e no Nor-
deste do Brasil, as temperaturas já são mais altas. As
comidas típicas também variam de região para região
do Brasil e as músicas populares, também.

É tradicional, também, a fogueira de São João, que
normalmente se acende na véspera do dia do Santo e,
inclusive, se abençoa a fogueira. Em alguns lugares do
Brasil, sobretudo no Norte e no Nordeste, é feriado no
dia de São João, já começando os festejos na véspera,
ou seja, no dia 23. A festa de São João, inclusive, é em
alguns lugares comparado com o festejo natalino, de-
vido a sua importância. Pedimos sobretudo que, atra-
vés da chama daquela fogueira possamos ser pessoas
que levem a chama de Jesus Cristo aos demais. 

Celebremos com alegria e responsabilidade os fes-
tejos juninos e que eles sirvam como possibilidade de
evangelizarmos e nos tornarmos membros ativos de
nossa comunidade, amando e servindo o próximo. Se
não pudermos participar presencialmente da festa,
devido à pandemia, que possamos ao menos ajudar
comprando algo e comendo com a família em casa.
Que Deus nos abençoe, por intercessão de São João
Batista, Santo Antonio e São Pedro. Amém. 

COVID-19

CPI quebra sigilo de Pazuello,
Ernesto e do ‘gabinete paralelo' 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O
s senadores da CPI da
Covid aprovaram on-
tem a quebra de sigilo

telefônico e telemático dos ex-
ministros Eduardo Pazuello
(Saúde) e Ernesto Araújo (Rela-
ções Exteriores) e de integrantes
do chamado "gabinete paralelo",
estrutura de aconselhamento do
presidente Jair Bolsonaro para
temas ligados à pandemia e com
defesa de teses negacionistas.

Inicialmente, também estava
previsto para essa mesma ses-
são o depoimento do governa-
dor do Amazonas, Wilson Lima
(PSC), que optou por não com-
parecer após obter um habeas
corpus no STF (Supremo Tribu-
nal Federal). O presidente da
CPI, Omar Aziz (PSD-AM), afir-
mou que vai recorrer da decisão.

"Respeitamos a decisão da
ministra Rosa Weber, como te-
mos respeitado todas as outras
decisões que aqui foram impe-
tradas contra esta comissão par-
lamentar de inquérito. Mas
acredito que o governador do
estado do Amazonas perde uma
oportunidade ímpar de esclare-
cer ao Brasil, mas principalmen-
te ao povo amazonense, o que,
de fato, aconteceu no estado do
Amazonas", afirmou Aziz.

Durante a sessão da CPI nes-
ta quinta-feira, os senadores
aprovaram requerimentos de
convocação, pedidos de infor-
mação e quebras de sigilo.

A votação foi tumultuada,
com governistas tentando impe-
dir a quebra de sigilos. Marcos
Rogério (DEM-RO) afirmou que
"perde o Brasil" com o que cha-
mou de medidas extremas e in-
devidas, provocando um bate-
boca. O vice-presidente da CPI,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
rebateu e disse que o "Brasil per-
deu 480 mil vidas".

As quebras de sigilo telefôni-
cos e telemáticos possibilitam
que os senadores tenham aces-
so aos registros de conversas te-
lefônicas, aos conteúdos de
mensagens trocadas por aplica-
tivos de mensagens, ao histórico
de pesquisas na internet e even-
tualmente à localização dos per-
sonagens que tenham sido re-
gistradas em aplicativos de loca-
lização (como Google Maps),
entre outras informações.

Os requerimentos preveem a
quebra dos sigilos de abril de
2020 até agora.

No caso de Pazuello, o docu-
mento aprovado afirma que se
trata de personagem essencial e
que, durante sua gestão, o Minis-
tério da Saúde não destinou os
esforços necessários para evitar o
colapso do sistema de saúde no
Amazonas, no início deste ano.

Pazuello já prestou depoi-
mento à comissão, no qual foi
acusado pelo relator, Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), de mentir. O
general e ex-ministro deve com-
parecer novamente à CPI, e os
senadores já chegaram a apro-
var na semana passada requeri-
mento de reconvocação.

Os senadores aprovaram ain-
da as quebras de sigilos do ex-
chanceler Ernesto Araújo, que
também já depôs na CPI.

Os membros da comissão,
principalmente do grupo majo-
ritário, formado por oposicio-
nistas e independentes, querem
através do histórico das comu-
nicações obter informações so-
bre as motivações e eventual
participação de nomes próxi-
mos a Bolsonaro em ações da
diplomacia.

Isso principalmente nos es-
forços para obter de outros paí-
ses o fornecimento da hidroxi-
cloroquina, medicamento sem
comprovação de eficácia para o
tratamento da Covid-19.

Os senadores do grupo majo-
ritário da CPI pretendem dar iní-
cio a uma grande devassa no que
chamam "gabinete paralelo",
através das quebras de sigilo,
que, acreditam, permitirão dei-
xar clara a articulação do grupo.

Um dos sigilos quebrados é o
do médico Paolo Zanotto, que
aparece em um vídeo de evento
com a participação de Bolsona-
ro, defendendo a criação de um
"gabinete das sombras".

Também teve sigilo quebra-
do o empresário Carlos Wizard,
considerado próximo a Bolso-
naro e que se tornou um dos
principais conselheiros de Pa-
zuello.

O depoimento do empresário
à CPI está marcado para a próxi-
ma quinta-feira. No entanto, ele
ainda não respondeu a notifica-
ção da comissão e surgiram no-
tícias de que ele está em viagem
aos Estados Unidos. O comando
da comissão afirma que deve
aguardar alguns dias e que en-
tão pode determinar a condu-
ção coercitiva de Wizard.

Os senadores ainda estão em
dúvida se a medida pode ser de-
terminada de ofício por Aziz ou
se precisa ser votada pelo cole-
giado. Outra hipótese aventada
é o envio aos Estados Unidos de
representantes da comissão pa-
ra colher o depoimento.

Alvo do Ministério Público Fe-
deral por ter feito um gesto con-
siderado racista, Filipe Martins,
assessor internacional da Presi-
dência, é outro personagem liga-
do a esse "gabinete paralelo" que
terá seu sigilo quebrado.

A medida atinge ainda o mé-
dico Luciano Dias Azevedo. Em
depoimento à CPI, a médica de-
fensora da cloroquina e conse-
lheira de Bolsonaro Nise Yama-
guchi afirmou que partiu de
Azevedo a elaboração de uma
minuta de decreto para ampliar

o uso da hidroxicloroquina.
Além de Pazuello, os senado-

res aprovaram a quebra de sigilo
de seus principais auxiliares e de
alguns dos principais nomes do
Ministério da Saúde, alguns ain-
da no cargo.

Foram atingidos Zoser Plata
Bondin Hardman de Araújo (ad-
vogado do ex-ministro), Flávio
Werneck (ex-assessor de Rela-
ções Internacionais do ministé-
rio) e Élcio Franco (ex-secretá-
rio executivo e atualmente as-
sessor especial da Casa Civil),
que prestou depoimento à CPI
na última terça-feira (9).

Os membros da CPI também
aprovaram requerimento que
prevê a quebra de sigilos telefô-
nico e telemático da secretária
de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação do Ministério da Saúde,
Mayra Pinheiro.

A médica, que já prestou de-
poimento à CPI, passou a ser
chamada de "capitã cloroquina"
pela sua enfática defesa do me-
dicamento.

Também foram aprovadas as
quebras de sigilo do secretário
de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos, Hélio Angotti Neto; do se-
cretário de Vigilância em Saúde,
Arnaldo Medeiros; e da diretora
do PNI (Programa Nacional de
Imunizações), Francieli Fonta-
na Fantinato.

Outro alvo é o auditor Ale-
xandre Figueiredo Costa e Silva,
do TCU (Tribunal de Contas da
União). O servidor elaborou um
relatório paralelo em que apon-
tou supernotificação nos dados
de mortes por Covid. O docu-
mento foi citado por Bolsonaro,
que foi desmentido pelo TCU e
depois se retratou.

Os senadores querem saber se
o servidor manteve contato com
integrantes do governo Bolsona-
ro ou com pessoas próximas ao
presidente, como seus filhos.

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) determinou, ontem que o
deputado Daniel Silveira (PSL-RJ)
(foto) pague uma fiança de R$ 100
mil após o parlamentar violar por
diversas vezes o monitoramento
por tornozeleira eletrônica.

O parlamentar tem um prazo
de 48 horas, após a abertura de
uma conta na Caixa Econômica,
para que o montante seja depo-
sitado.

Moraes também determinou
que um inquérito será instaurado
para apurar o crime de desobe-
diência, e o ministro pediu para
que a polícia colha o depoimento
de Silveira sobre o que ocorreu.

Ao definir o valor, o
ministro Alexandre
de Moraes citou o
salário de Silvei-
ra, que é de R$
33.763 mensais,
conforme cons-
ta no site da Câ-
mara dos Depu-
tados.

Aliado do presi-
dente Jair Bolsonaro,
Silveira está em prisão
domiciliar e foi preso a
mando de Moraes após realizar
ataques contra ministros do Su-
premo. Caso ele não pague a
fiança, poderá ser detido de for-

ma preventiva.
Para garantir que

Silveira irá cumprir
com as regras de-
finidas para a pri-
são domiciliar,
Moraes determi-
nou ainda que a
Justiça seja infor-

mada diariamente
sobre o cumpri-

mento das medidas
restritivas.

Na última semana, a PGR
(Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca) chegou a pedir a volta do de-
putado à prisão, mas Moraes pre-
feriu aplicar uma multa.

 De acordo com relatórios da
PGR sobre o monitoramento ele-
trônico de Silveira, entre 5 de abril
e 24 de maio, o deputado apre-
sentou 30 violações relacionadas
à carga da tornozeleira, à área de
inclusão e ao rompimento do la-
cre que envolve o equipamento. 

Na quarta-feira, o relator da re-
presentação contra Silveira no
Conselho de Ética da Câmara re-
comendou a suspensão do man-
dato do bolsonarista por seis me-
ses. A votação do parecer deve
ocorrer na próxima semana.

Silveira foi preso após o Supre-
mo receber uma denúncia da
PGR contra o parlamentar.

STF

Bolsonaro volta a falar baboseiras
sobre o uso de máscaras 
DANIEL CARVALHO E 
NATÁLIA CANCIAN/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem que o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, pre-
para um parecer para desobri-
gar o uso de máscara por quem
já foi vacinado contra a Covid-
19 ou quem já se infectou com o
coronavírus.

"Ele vai ultimar um parecer
visando a desobrigar o uso de
máscara por parte daqueles que
estejam vacinados ou que já fo-
ram contaminados para tirar es-
te símbolo que, obviamente,
tem a sua utilidade para quem
está infectado", afirmou Bolso-

naro em uma solenidade no Pa-
lácio do Planalto.

O presidente seguiu dizendo
que, pelo protocolo adotado no
Brasil, quem está infectado deve
ficar em casa. "Se bem que para
nós, o nosso protocolo para
quem está infectado, este sim fi-
ca em casa. Não aquele fica em
casa todo mundo. A quarentena
é para quem está infectado, não
é para todo mundo, porque isso
destrói empregos, mata de outra
forma o cidadão", afirmou.

Na verdade, uma pessoa po-
de transmitir o vírus mesmo que
esteja vacinada e sem apresen-
tar sintomas. Como ainda há
pouquíssimos vacinados no

Brasil e alta circulação do vírus,
o risco de alguém que tomou a
vacina contrair o coronavírus e
transmiti-lo (mesmo sem ficar
doente) para quem ainda não
esteja protegido é bem grande.

Ao chegar à cerimônia, Bol-
sonaro estava de máscara. Um
segurança que, antes da chega-
da do mandatário estava sem o
equipamento de proteção, foi
orientado a cobrir o rosto e reti-
rou uma máscara cirúrgica do
bolso do paletó.

Procurado, o Ministério da
Saúde não se manifestou.

Desde que assumiu o cargo,
Queiroga tem se posicionado a fa-
vor do uso de máscaras. "A pátria

de chuteiras agora é a pátria de
máscaras", disse no fim de março.

Ao longo dos últimos meses,
o ministro também tem dito que
o uso de máscaras e distancia-
mento são importantes como
medidas de prevenção e para a
"retomada da economia".

Questionado em depoimento
à CPI da Covid nesta semana se
orientava o presidente a usar a
proteção, o ministro respondeu:
"evidente que sim". Mas evitou
comentar sobre a postura de
Bolsonaro, afirmando que se
trata de "ato individual". "Não
vou fazer juízo de valor a respei-
to da conduta do presidente da
República", disse.

VACINADOS

Moraes manda Silveira pagar R$ 100
mil de fiança por violar tornozeleira
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MAR DO PACÍFICO

Putin faz maior exercício
militar desde a Guerra Fria
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

N
uma nova sinalização a
Joe Biden antes da reu-
nião da semana que

vem com Vladimir Putin, a Rús-
sia iniciou o maior exercício mi-
litar em alto mar no Pacífico
desde os tempos da Guerra Fria
(1947-1991).

Os dois presidentes irão se
reunir pela primeira vez no dia
16, em Genebra, sob um véu de
tensões crescentes entre as maio-
res potências nucleares do globo.

A lista da lavanderia é grande:
a guerra civil na Ucrânia, a repres-
são em Belarus, os ataques ciber-
néticos atribuídos a Moscou pelos
EUA, a acusação de envenena-
mento e prisão arbitrária do opo-
sitor Alexei Navalni, entre outros.

Putin tem deixado claro nos
últimos dias que a retórica agres-
siva de Biden não o deterá, e
anunciou fortificações perto das

suas fronteiras europeias. Viu
também banida pela Justiça ali-
nhada ao Kremlin a organização
de Navalni.

Mas ao enviar 20 navios e sub-
marinos, mais 20 aviões de longo
alcance, para um ponto a 4.000
km de sua base em Vladivostok,
Putin insinua outra questão.

O Indo-Pacífico é o quadrante
estratégico central do século 21,
focado na Guerra Fria 2.0 iniciada
em 2017 por Donald Trump con-
tra a China de Xi Jinping.

Usualmente, os russos são vis-
tos como carta fora do baralho
desta equação, até pelas dificul-
dades econômicas pelas quais
passa o país de Putin.

Isso dito, tal assertiva ignora a
revitalização recente das forças
da Frota do Pacífico, baseada em
Vladivostok e que tem algumas
bases importantes na região des-
de o século 18.

Além disso, Putin elegeu a re-

gião como uma de suas priorida-
des, não menos por ser a mais de-
sabitada do país e estar à mercê
do peso econômico dos chineses.
Por fim, apesar de desconfiada,
há uma aliança forte entre o russo
e Xi visando conter Washington.

Assim, o exercício lembra Bi-
den de que Putin quer ter um pa-
pel ativo nos assuntos da região,
em especial num momento em
que o americano segue a política
agressiva de Trump contra Pe-
quim e tem articulado o apoio de
aliados locais, como Austrália, Ín-
dia e Japão, no grupo Quad.

Os japoneses, por sua vez, têm
divergências históricas com os
russos. Os dois governos recente-
mente reabriram conversas para
tentar encerrar disputas territo-
riais em ilhas na área, que re-
montam ao fim da Segunda
Guerra Mundial.

Do ponto de vista militar, o
exercício foi único para padrões

atuais, pois implicou a operação
de grandes navios, como o pode-
roso cruzador de mísseis Variag,
a corveta Soverchenni, submari-
nos e aviões de reconhecimento
marítimo Tu-142 sem o apoio de
bases costeiras.

Coincidência ou não, também
nesta quinta um avião-espião
RC-135 norte americano foi inter-
ceptado perto das águas territo-
riais russas no Pacífico por um
caça Su-35.

No fim de 2020, houve um in-
cidente no qual um destróier rus-
so quase abalroou outro, ameri-
cano, que se aproximava de
águas que a Rússia considera
suas perto de Vladivostok.

Em documento de planeja-
mento para este ano, o Pentágo-
no considerou que a Marinha
dos EUA tinha de ser mais asser-
tiva e, com isso, deveria ter mais
encontros do tipo com chineses
e russos.

Justiça torna PMs réus
por mortes no Fallet 

FRAUDE PROCESSUAL

Mais de dois anos depois da
operação da Polícia Militar que
deixou ao menos 13 mortos no
morro do Fallet, no centro do
Rio de Janeiro, 13 agentes que
participaram da ação torna-
ram-se réus por fraude proces-
sual. Eles são acusados pelo Mi-
nistério Público de terem remo-
vido nove cadáveres "a fim de
induzir a erro perito criminal".

A denúncia foi aceita na
quarta-feira passada pela juíza
Ana Paula Pena Barros, da Audi-
toria da Justiça Militar do Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro.
Ela entendeu que os indícios de
materialidade e autoria foram
demonstrados pela acusação.

O artigo 347 do Código Pe-
nal, pelo qual os policiais foram
denunciados, prevê pena de
três meses a dois anos de prisão.
Se o objetivo da fraude é produ-
zir efeito em processo penal, a
punição é aplicada em dobro.

Responderão pelo crime os
policiais militares Geilson Hen-
rique Anastácio da Silva, Rafael
da Silva Gomes, Carlos Thiago
Arruda, Erick Macedo da Silva,
Adailton Saturno da Silva, Bru-
no Rodrigues de Souza, Wallace
da Costa Borges, Thiago Rodri-
gues de Souza, Pedro Igor Mar-
tins Schnaider, Fabricio da Fon-
seca Lemos, Dannilo dos Santos
Rodrigues, Douglas Luís Pereira
e Diogo de Araujo Alves.

A operação no morro do Fal-
let, realizada em fevereiro de
2019 pela PM, ficou marcada
por denúncias de mutilação e
de assassinato de pessoas já
rendidas. Foi uma das ações
mais letais dos últimos anos: 13
homens foram mortos, sendo 9

em uma casa, e outros dois cor-
pos foram encontrados dois
dias depois, em uma mata da
região.

À época, o jornal Folha de
S.Paulo publicou reportagem
que envolveu uma ida à comu-
nidade para conversar com fa-
miliares, que denunciaram a
prática de tortura. Um homem
que não quis se identificar, tio
de dois mortos, um adolescente
de 16 anos e um jovem de 18,
afirmou que os policiais esfa-
quearam todos os suspeitos de-
pois de atirar nas pernas, para
impedir que fugissem.

De acordo com o relato des-
ses moradores, os agentes não
deixaram que ninguém se apro-
ximasse da casa onde ocorreu a
maioria das mortes e tiraram os
corpos às pressas.

Um vídeo gravado no IML
mostrava os corpos feridos e
com buracos. Um deles tinha o
intestino completamente para
fora do corpo.

O mesmo Ministério Público
que denunciou os policiais por
fraude processual pediu à Justi-
ça, em abril, que o inquérito que
os investiga por homicídio fosse
arquivado. As duas apurações
haviam sido desmembradas e
ficado sob responsabilidade de
promotores diferentes.

Em entrevista ao programa
Fantástico, da TV Globo, o pro-
motor Alexandre Murilo Graça
defendeu que não havia indí-
cios de que os policiais tivessem
matado pessoas rendidas. Ele
também disse que a alteração
no local dos fatos prejudicou a
prova, mas que isso não impor-
tava para a conclusão do caso.

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

Manhã Tarde Noite
06:30 17:15

18º29º 65%

Nota
JORNALISTAS LANÇAM CARTA CRITICANDO 
COBERTURA DE ISRAEL E PALESTINA

Dezenas de jornalistas -atuando em veículos como Washington Post,
New Yorker e New York Times- publicaram na quarta-feira passada
uma carta aberta criticando a cobertura da imprensa americana em
Israel e na Palestina. "Temos uma obrigação -que é sagrada- de contar
a história da maneira correta. Toda vez em que falhamos em relatar a
verdade, falhamos com nosso público, com nossa missão e com o povo
palestino", diz a carta, que foi assinada por dezenas de profissionais.
Uma das críticas mais duras no manifesto é a de que a imprensa não
contextualiza de maneira satisfatória as notícias que conta naquela

região do mundo. Não deixa claro, diz o texto, o fato de que Israel
ocupa militarmente a Cisjordânia desde 1967. Organizações de direitos
humanos acusam o país de crimes contra a humanidade, apartheid e
supremacia étnica, conceitos que raramente aparecem na mídia. A carta
também critica, nesse sentido, os termos que jornalistas usam na
cobertura de eventos em Israel e na Palestina, como no ciclo de
violência recente em Jerusalém e na faixa de Gaza. A imprensa repetiu
a narrativa israelense de que a crise no bairro palestino de Sheikh
Jarrah era uma disputa imobiliária, diz o texto -quando na realidade era
uma expulsão forçada de moradores, violando leis internacionais. Outra
palavra condenada pelos signatários é "conflito", porque não evidencia
a disparidade de forças entre os atores. 


