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CNI

Atividade industrial no País segue elevada
go continua aumentando. “São nove meses de alta no emprego industrial no Brasil. A massa salarial e o rendimento
médio para os trabalhadores também aumentaram na
passagem de março para abril de 2021”. Segundo ele,
“apenas o faturamento mostrou queda na comparação do

A atividade industrial continua elevada no Brasil, segundo dados dos Indicadores Industriais divulgados nesta
sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Ao comentar o indicador, o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, lembrou que o empre-
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período da pesquisa, mas isso já oscila há alguns meses”.
Marcelo Azevedo avalia que a atividade industrial persistentemente alta reflete a busca pela recomposição de estoques. “Todo esse movimento, com utilização da capacidade instalada elevada e crescimento constante no emprego”. PÁGINA 2
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ROTATIVO

Brasil volta
ao Conselho
de Segurança
da ONU

Setor de serviços registra
avanço de 0,7% em abril

Com votação expressiva, o
Brasil voltou, nesta sexta-feira, a
ser membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. De
acordo com os resultados da votação publicados por Volkan
Bozkir, presidente da 75ª sessão
da Assembleia Geral das Nações
Unidas, a candidatura brasileira
ao posto na entidade responsável por zelar pela paz no mundo
obteve 181 votos entre os 193
possíveis. "A eleição demonstra
amplo reconhecimento da contribuição brasileira para os temas
de paz e segurança internacionais", escreveu o Ministério das
Relações Exteriores do Brasil em
uma publicação em redes sociais. Em nota, o Itamaraty afirmou que "o Brasil buscará traduzir em contribuições tangíveis a
defesa da paz”. PÁGINA 4

ABRASIL

Em tentativa de reação, o setor de serviços
teve desempenho positivo em abril. Na comparação com março, o volume de negócios subiu
0,7% no país. Mesmo com o avanço, o setor está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, de
fevereiro de 2020. O resultado foi divulgado
nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Em relação a abril
de 2020, fase inicial da pandemia, houve alta
de 19,8%. "Esse resultado dos serviços prestados às famílias deve ser relativizado, já que em
março eles caíram 28%, no momento em que
houve decretos estaduais e municipais que restringiram o funcionamento de algumas atividades para controle da disseminação do vírus",
ponderou Rodrigo Lobo (foto), gerente da pesquisa do IBGE. PÁGINA 2

Vendas do comércio têm
crescimento de 1,6% em maio
As vendas no comércio tiveram alta de 1,6%
no mês de maio em comparação ao mês anterior. O setor de materiais de construção voltou a
ser destaque, com elevação de 4,8%. Os dados,
nacionais, são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian e foram divulgados
nesta sexta-feira. De acordo com a pesquisa, todos os segmentos cresceram em maio, na comparação com o mês anterior, exceto o de combustíveis e lubrificantes, que teve a maior baixa
do ano (6,8%). PÁGINA 2
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PMs acusados
da morte
de Kathlen
deixam as ruas

C O V I D -19
ISAC NÓBREGA/PR

Os 12 policiais militares que
participaram da ação que resultou na morte da jovem
Kathlen Romeu, 24, na última
terça-feira, foram afastados do
serviço nas ruas. Grávida, a
mulher foi baleada em uma das
vias de acesso ao Complexo do
Lins, na zona norte do Rio de
Janeiro. A família acusa os policiais de terem disparado o tiro
que matou Kathlen, enquanto
os agentes dizem que foram
atacados a tiros por criminosos. A ação está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital, da Polícia Civil, pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora, da Polícia
Militar, e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Na manhã
desta sexta-feira, familiares de
Kathlen foram à Polícia Civil
prestar depoimento. PÁGINA 4

Pazuello deve passar
de testemunha a
investigado por CPI
O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta sexta-feira que algumas pessoas que já prestaram depoimentos à comissão como testemunhas vão passar à condição de investigados, o que representaria uma nova fase da apuração dos fatos. Integrantes do grupo majoritário da CPI, formado por independentes e
oposicionistas, consideram praticamente certo que uma das autoridades que deve passar para a condição de investigado é o ex-ministro da
Saúde Eduardo Pazuello (foto). O general, inclusive, já tem seu retorno
para os bancos da comissão encaminhado, uma vez que os senadores
já aprovaram requerimento para a sua reconvocação. Renan não deu
mais informações, como quem seriam as pessoas que passariam para
essa condição e quais os motivos para isso. PÁGINA 3
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Bolsa acumula queda
de 0,53% na semana;
dólar sobe 1,7%
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
queda de 0,48%, a 129.441,03
pontos, nesta sexta-feira. O
dólar subiu 1,08%, a R$ 5,121.
O turismo está a R$ 5,280.
Na semana, a Bolsa acumulou queda de 0,53%, primeiro
recuo após três semanas de alta, e o dólar subiu 1,7%, depois
de duas semanas de forte queda ante o real.
Ibovespa (Índice Bovespa)
acumulou a maior série de altas
desde 2018 e atingiu 131.190,30
pontos no meio do pregão.
No pano de fundo das negociações, ainda se observa
fluxo positivo de capital externo, com as entradas superando as saídas em R$ 9,15 bilhões no mês e em R$ 40,5 bilhões no ano até 8 de junho.
Após disparar mais de 14%,
a BRF fechou em alta de
3,94%, após notícia de que a rival JBS estuda um contra-ataque à Marfrig para supostamente avançar sobre o controle da dona das marcas Sadia e
Perdigão. JBS fechou estável e
Marfrig cedeu 0,21%. Já a Sa-

besp teve alta de 2,66%.
A Sabesp também anunciou que seu conselho aprovou uma emissão de debêntures de até R$ 1,2 bilhão.
A Vale subiu 2,24% após os
contratos futuros do minério
de ferro saltarem nesta sexta
para o seu nível mais alto em
mais de três semanas, após recuperação nos estoques de
aço na China, o que sugeriu
que a demanda pela matériaprima permanece forte.
Por outro lado, a ação preferencial (mais negociada) da
Petrobras cedeu 0,38%, alinhada ao comportamento dos
preços do petróleo no exterior.
A companhia anunciou contrato com a joint venture formada pelas empresas Saipem
e DSME no valor de US$ 2,3 bilhões para fornecimento da
plataforma P-79, oitava unidade a ser instalada no campo de
Búzios, no pré-sal da Bacia de
Santos.
Nos Estados Unidos, O S&P
500 subiu 0,19%, Dow Jones
teve alta marginal de 0,04% e
Nasdaq ganhou 0,35%.

CNI

Atividade industrial
no País segue elevada
ANTÔNIO CLARET UERRA/ABRASIL
A atividade industrial continua elevada no Brasil, segundo
dados dos Indicadores Industriais divulgados nesta sextafeira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Ao comentar o indicador, o
gerente de Análise Econômica
da CNI, Marcelo Azevedo,
lembrou que o emprego continua aumentando. “São nove
meses de alta no emprego industrial no Brasil. A massa salarial e o rendimento médio
para os trabalhadores também
aumentaram na passagem de
março para abril de 2021”. Segundo ele, “apenas o faturamento mostrou queda na comparação do período da pesquisa, mas isso já oscila há alguns
meses”.
Marcelo Azevedo avalia que
a atividade industrial persistentemente alta reflete a busca
pela recomposição de estoques. “Todo esse movimento,
com utilização da capacidade
instalada elevada e crescimento constante no emprego, é resultado do rápido crescimento
do segundo semestre do ano
passado e da resiliência na indústria nos primeiros meses
do ano”.
Segundo a CNI, os Indicadores Industriais mostram
que, no auge da segunda onda

da covid-19, na virada de março para abril, a indústria reagiu
de forma positiva. As horas trabalhadas na produção cresceram 0,7% em abril, após alta de
1,1% no mês anterior.
Segundo a entidade empresarial, a utilização da capacidade instalada continuou elevada, mantendo-se acima de
80% pelo segundo mês consecutivo. Em abril, ficou em
82,3% (dado dessazonalizado).
Mas, apesar da melhora na atividade, o faturamento real da
indústria de transformação recuou 1,3% no período.
As horas trabalhadas na
produção aumentaram 0,7%
em abril de 2021, após alta de
1,1% em março. Na comparação com abril de 2020, as horas
aumentam 35,1%. De acordo
com a CNI, naquele mês a atividade industrial se reduziu
significantemente por conta
da pandemia.
O rendimento médio real
também cresceu pelo segundo
mês consecutivo, ainda que de
forma mais moderada (alta de
0,2%). O rendimento médio segue inferior ao registrado em
fevereiro de 2020, antes da
pandemia.
O emprego cresceu 0,3%,
em abril, comparado com o
mês anterior. Em relação a
abril de 2020, o crescimento
chegou a 4,2%.

Tels.: (21)
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Setor de serviços registra
avanço de 0,7% em abril
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

E

m tentativa de reação, o
setor de serviços teve desempenho positivo em
abril. Na comparação com março, o volume de negócios subiu
0,7% no país. Mesmo com o
avanço, o setor está 1,5% abaixo
do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020.
O resultado foi divulgado
nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).
Em relação a abril de 2020, fase inicial da pandemia, houve alta de 19,8%. É a maior elevação
da série histórica, iniciada em
2012, nesse tipo de recorte. Analistas consultados pela agência
Bloomberg projetavam avanço
inferior, de 18,8%
O crescimento, entretanto, foi
turbinado pela base de comparação fragilizada. É que, no quarto
mês do ano passado, diversos
serviços desabaram com os impactos iniciais da crise sanitária,
que paralisou a operação de empresas.
Conforme o IBGE, o setor ainda continua no vermelho no acumulado de 12 meses. Até abril, a
baixa foi de 5,4%. No acumulado
deste ano, a variação é positiva,
de 3,7%.

A prestação de serviços foi
atingida em cheio pela pandemia
porque reúne atividades que dependem da circulação de clientes. Entre elas, estão operações de
hotéis, bares e restaurantes.
Após despencar no começo
da crise, o setor ensaiou retomada ao longo de 2020. No entanto,
deu sinais de perda de fôlego
com a redução de estímulos à
economia e a piora da crise sanitária na largada de 2021.
A alta de 0,7% em abril foi
acompanhada por duas das cinco atividades investigadas pelo
IBGE. O maior avanço foi registrado por serviços prestados às
famílias (9,3%), que recuperaram
somente uma parte da queda de
28% em março.
A melhora parcial dessa atividade está relacionada ao menor nível de restrições em abril.
Dentro de serviços prestados às
famílias, a principal elevação
foi de alojamento e alimentação (9,8%).
Ou seja, restaurantes, bares e
hotéis foram beneficiados pela
reabertura de empresas e pela
maior circulação de clientes.
"Esse resultado dos serviços
prestados às famílias deve ser relativizado, já que em março eles
caíram 28%, no momento em
que houve decretos estaduais e

Nota
MME PUBLICA DIRETRIZES PARA LEILÕES
DE ENERGIA EXISTENTE A-1 E A-2
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta sexta-feira no
Diário Oficial da União (DOU) as diretrizes para a realização de
leilões de energia existente A-1 e A-2 em 2021. Os certames estão
marcados para ocorrer no dia 3 de dezembro deste ano e ficarão a
cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A portaria diz
que o início do suprimento de energia do leilão A-1 terá início em 1º
de janeiro de 2022 e término em 31 de dezembro de 2023. No leilão
A-2, o início ocorrerá 1º de janeiro de 2023 e término em 31 de
dezembro de 2024. Esse tipo de leilão foi criado para contratar
energia gerada por usinas já construídas e que estejam em operação.
Essas usinas possuem um custo mais baixo de produção, pois os
investimentos para a geração de energia já foram amortizados.

municipais que restringiram o
funcionamento de algumas atividades para controle da disseminação do vírus", ponderou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa
do IBGE.
Além de serviços prestados às
famílias, os serviços de informação e comunicação (2,5%) também avançaram no quarto mês
do ano. Esse segmento, estimulado pela corrida por tecnologia na
pandemia, acumulou ganho de
4,7% nos últimos três meses da
pesquisa.
Na contramão, os serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 0,6%, segunda taxa negativa em sequência. Em outros serviços, a baixa foi
de 0,9%, eliminando pequena
parte do ganho acumulado de
6,2% entre fevereiro e março.
O segmento de transportes,
serviços auxiliares aos transportes e correio teve estabilidade em
abril (0%), após ter recuado 3,1%
no período anterior.
Segundo especialistas, o
avanço da vacinação contra a
Covid-19 é essencial para reduzir
restrições a atividades e garantir
maior confiança de consumidores. Neste momento, desemprego e inflação em alta também são
desafios para a recuperação dos
negócios.

"O setor de serviços ainda está
muito abalado. Foi o que mais
sentiu as medidas de isolamento.
É mais difícil para algumas atividades operar de forma remota,
tanto é que ainda não voltaram
ao patamar pré-crise", analisa
Fernanda Consorte, economistachefe do banco Ourinvest.
O setor chegou a retomar o nível pré-pandemia em fevereiro
deste ano, mas já voltou a ficar
abaixo desse patamar em março.
Lobo ressaltou que a retomada
mais consistente ainda depende
dos serviços prestados às famílias, que sofrem mais com restrições à circulação. Essa atividade,
segundo o IBGE, está 40,1% abaixo do nível pré-crise.
"Os serviços prestados às famílias são muito dependentes
[do comportamento] da onda de
contaminações, que tem efeito
sobre as medidas impostas por
governos, flexibilizando ou restringindo o funcionamento de estabelecimentos", indicou Lobo.
Antes de divulgar o resultado
de serviços, o IBGE apresentou
neste mês o balanço de outros
dois indicadores setoriais: produção industrial e vendas do comércio. As fábricas tiveram redução de 1,3% em abril, na comparação com março. Já o varejo registrou alta de 1,8%.

SERASA

Vendas do comércio
cresce 1,6% em maio
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL
As vendas no comércio tiveram alta de 1,6% no mês de maio
em comparação ao mês anterior. O setor de materiais de
construção voltou a ser destaque, com elevação de 4,8%. Os
dados, nacionais, são do Indicador de Atividade do Comércio
da Serasa Experian e foram divulgados nesta sexta-feira.
De acordo com a pesquisa,
todos os segmentos cresceram
em maio, na comparação com o
mês anterior, exceto o de combustíveis e lubrificantes, que teve a maior baixa do ano (6,8%).

SÃO PAULO

E

Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas cresceram 1,7%; móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, 3,2%; veículos, motos e
peças, 2,8%; e tecidos, vestuários, calçados e acessórios, 3,5%.
“As restrições de funcionamento impostas aos comércios
físicos nos meses de março e
abril foram amenizadas a partir
do início de maio, sendo assim,
a presença mais ativa dessas
empresas possibilitou um maior
nível de consumo e uma leve
aceleração das vendas”, destacou o economista da Serasa Experian Luiz Rabi.

PARANÁ

Volks paralisa fábricas
por falta de chips
A montadora Volskwagen
anunciou nesta sexta-feira que
irá suspender em 21 de junho
as operações de três de suas
quatro fábricas no Brasil.
As operações das fábricas
de São Bernardo do Campo e
São Carlos (SP) e de São José
dos Pinhais (PR) serão interrompidas por dez dias.
Esta é a segunda paralisação realizada pela empresa
neste ano. No fim de maio, a
multinacional havia divulgado
a suspensão, também por dez
dias, da produção nas fábricas
de São José dos Pinhais (PR) e
Taubaté (SP).
O motivo, segundo a companhia, ainda é o mesmo: escassez de semicondutores.
"Novas paralisações não estão descartadas futuramente

caso o cenário global de fornecimento de semicondutores
permaneça crítico, impactando diretamente as atividades
de produção da empresa no
Brasil", disse em comunicado.
A pandemia agravou a crise
de falta de insumos, que tem
gerado gargalos em diferentes
etapas de produção industrial,
com impacto severo na indústria automotiva.
De acordo com a empresa, a
falta de semicondutores tem
provocado adaptações em toda a indústria automobilística
e afetado as marcas do Grupo
Volkswagen.
"O cenário atual não demostra o encaminhamento para
uma solução definitiva visando
a normalização do fornecimento de chips", disse em nota.
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Pazuello deve passar de
testemunha a investigado
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O

relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta sexta-feira que algumas pessoas que já prestaram
depoimentos à comissão como
testemunhas vão passar à condição de investigados, o que representaria uma nova fase da apuração dos fatos.
Renan não deu mais informações, como quem seriam as pessoas que passariam para essa
condição e quais os motivos para isso. O relator tem dito a interlocutores que vai apenas
aguardar algumas "caracterizações de irregularidades" na próxima semana para depois apresentar uma lista para análise dos
parlamentares de seu grupo na
comissão.
"Eu queria aproveitar também a oportunidade para comunicar que nós estamos ultimando estudos para evoluirmos de
fase na investigação", afirmou
durante sessão da CPI.
"A partir de agora, nós vamos,

com relação a algumas pessoas
que por aqui já passaram, tirálas da condição de testemunha e
colocá-las definitivamente na
condição de investigados para,
com isso, demonstrar a fase seguinte do aprofundamento da
nossa investigação", completou.
Integrantes do grupo majoritário da CPI, formado por independentes e oposicionistas, consideram praticamente certo que
uma das autoridades que deve
passar para a condição de investigado é o ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello. O general, inclusive, já tem seu retorno para
os bancos da comissão encaminhado, uma vez que os senadores já aprovaram requerimento
para a sua reconvocação.
Outros dois nomes citados
pelos membros desse grupo para se tornarem investigados são
Élcio Franco, braço direito de
Pazuello na Saúde e hoje assessor especial da Casa Civil, e Fabio Wajngarten, ex-secretário de
Comunicação da Presidência.
Em sessão na última quintafeira, Pazuello e Franco tiveram

seus sigilos telefônico e telemático quebrados pela CPI. Os senadores vão ter acesso a registros
de conversas telefônicas, ao conteúdo de conversas por aplicativos de mensagem, entre outras
informações.
Contra Pazuello e Franco, os
senadores do grupo majoritário
consideram que há elementos
para comprovar omissão durante o colapso do sistema de saúde
de Manaus, no início deste ano.
Em depoimento à CPI, o general afirmou que ficou sabendo
da falta de oxigênio, que causou
mortes por asfixia, apenas no dia
10 de janeiro. Oitivas posteriores, incluindo da secretária de
Gestão do Trabalho e da Educação do ministério, Mayra Pinheiro, contradisseram essa informação, e foi apontado que Pazuello sabia da situação dois dias
antes do que afirmou.
Após a sessão desta sexta-feira, o vice-presidente da CPI,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
confirmou que a comissão já
discute a mudança para a categoria de investigados de alguns

personagens, com a "hipótese
pela natureza e circunstância do
que a CPI até agora já apurou".
Randolfe foi questionado e
apontou que Pazuello e Franco,
na sua visão, são nomes que devem ser enquadrados nessa nova condição.
"No meu entendimento, são
dois personagens que devemos
já avançar, que anteriormente
compareceram na condição de
testemunha e que agora devem
já passar para a categoria de investigados. Por óbvio, essa decisão não pertence a mim, pertence ao senhor relator, que já nos
comunicou que pretende compartilhar essa decisão conosco",
acrescentou.
Não há unanimidade no grupo, no entanto, em relação a
Wajngarten. Eles já se dividiram
anteriormente sobre a quebra de
sigilo do ex-secretário de Comunicação. Os senadores consideram de maneira unânime que
Wajngarten mentiu em seu depoimento, mas ainda não veem
elementos para colocá-lo como
investigado.

Mentira orquestrada pelo governo mata,
afirma cientista da USP Natalia Pasternak
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS
Em depoimento à CPI da Covid, nesta sexta-feira, a microbiologista e pesquisadora da USP
Natalia Pasternak criticou duramente a atuação do governo brasileiro no enfrentamento à pandemia, principalmente as apostas em medicamentos sem eficácia, e a lentidão na aquisição das
vacinas.
Ela afirmou que o "negacionismo da ciência, perpetuado pelo
próprio governo, mata".
A cientista também explicou o
processo de investigação científica da eficácia da hidroxicloroquina, mostrando que ele não produz resultados para tratar a Covid-19 e afirmou que o Brasil está
"seis meses atrasado" nessa discussão em relação ao restante do
mundo.
"Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse
negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é
uma mentira e, no caso triste do
Brasil, é uma mentira orquestrada, orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde.
E essa mentira mata, porque ele
leva pessoas a comportamentos
irracionais, que não são baseados

em ciência", afirmou.
"Isso não é só para a cloroquina. A cloroquina aqui é apenas
um exemplo. Isso serve para o
uso de máscaras, isso serve para o
distanciamento social, isso serve
para a compra de vacinas que
não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Esse negacionismo da ciência perpetuado pelo próprio governo mata",
completou.
A sessão desta sexta-feira foi
dedicada para o depoimento de
especialistas que iriam explicar e
tirar dúvidas de caráter técnico
da Covid-19. A oitiva recebeu, na
condição de convidados, além de
Pasternak, o médico sanitarista,
pesquisador da Fiocruz e ex-diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) Claudio Maierovitch.
Ao tratar da hidroxicloroquina, Natalia Pasternak afirmou
que ela nunca teve "plausabilidade biológica" e que o medicamento não funciona em células
de trato respiratório -ligadas à
Covid-19.
A pesquisadora afirmou que
os testes em animais já seriam
suficientes para descartar a possibilidade de uso em humanos.
Mesmo assim, houve testes nas
pessoas.

PARAQUEDISTA

MÁSCARAS
A microbiologista Natalia Pasternak afirmou em depoimento à
CPI da Covid que nem mesmo a
vacinação oferece garantias suficientes para abandonar a máscara. A cientista completou que
apenas a curva de incidência de
casos de infecção pelo novo coronavírus fornecerá a segurança.
A fala acontece um dia após o
presidente Jair Bolsonaro anunciar que havia pedido ao ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, um
parecer para desobrigar o uso de
máscaras. Bolsonaro recuou e falou que caberá a seu auxiliar, prefeitos e governadores a palavra final sobre o assunto.
"A recomendação do uso de
máscaras é essencial enquanto a
gente continua observando um
número de casos e de óbitos diários que é preocupante. É essa a
curva que nós temos que olhar",
afirmou.
"A gente só vai poder deixar
de usar as medidas preventivas
-as máscaras, o distanciamento
físico e social- quando uma
grande porção da população estiver vacinada e quando a curva
nos disser que isso é seguro.
Nós não temos que olhar nem o
percentual de vacinados, nós
temos que olhar o efeito dessa

vacinação na sociedade", completou.
A pesquisadora também afirmou que as políticas de isolamento social e restrição de circulação não podem ser isoladas, de
município a município. Pasternak defende que as medidas precisam ser regionais, mas que o
país carece durante a pandemia
dessas estruturas mais regionalizadas para a tomada de decisões.
O médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz Claudio Maierovitch também defendeu as medidas de isolamento, mesmo atualmente.
"Nós precisamos de lockdown, nós precisamos de confinamento. Temos experiência
mundial suficiente para saber da
eficácia dessa medida", afirmou.
Maierovitch foi questionado
sobre a possibilidade de uma terceira onda da pandemia do novo
coronavírus. Respondeu que, no
caso brasileiro, não houve um
grande período de quedas acentuadas no número de casos que
pudesse configurar ondas.
Por isso, caso não seja acelerada a vacinação e adotadas medidas não farmacológicas, a "tendência é que a gente tenha patamares superiores" de casos e
mortes, afirmou.

ES

Exército livra militares Bolsonaro entra em voo
por morte de soldado e ouve gritos de genocida
Uma sequência de três erros
cometidos por dois mestres de
salto sem nenhuma punição.
Esse foi o resultado da investigação da Justiça Militar sobre a
morte do paraquedista Pedro
Chaves, 19, ocorrida há um ano.
A apuração conduzida pelo
Exército, com base em imagens
do interior da aeronave, manuais de salto e depoimentos,
chegou à conclusão de que,
apesar das falhas apontadas, a
morte foi uma "fatalidade".
Homenageada pelo presidente Jair Bolsonaro no enterro
do corpo do jovem, a família
também foi comunicada pela
Força que teve a pensão negada. Eles receberam apenas um
seguro de vida de R$ 4.500 e
atendimento médico. "É muita
injustiça, um corporativismo.
Eles se defendem entre eles o
tempo inteiro. E a gente é como
se não fosse nada. Como se meu
filho não fosse nada. É o que o

País/São Paulo

OUTONO: Muitas nuvens o dia todo,
com aberturas de sol..

meu marido fala: 'São oficiais
envolvidos'. O Pedro era só um
soldado. Ele tinha acabado de
chegar", disse Alynne Soares, 37,
mãe do soldado.
Chaves havia entrado no
Exército três meses antes, pelo
serviço militar obrigatório. Conseguiu ser selecionado para o
Centro de Instrução Paraquedista, seu sonho desde criança.
Em seu terceiro e último salto
de formação, o soldado ficou
preso por cinco minutos à aeronave. Três paraquedas foram insuficientes para evitar a queda
livre de 13 segundos até o chão.
O paraquedas usado naquele salto era o semiautomático.
Nele, a fita de abertura fica enganchada no cabo de ancoragem instalado dentro da aeronave. O paraquedas se abre
após a distensão completa da fita e, com o peso do corpo do saltador em queda, a ligação se
rompe.

O presidente Jair Bolsonaro
surpreendeu passageiros ao entrar, na tarde desta sexta-feira,
num avião comercial que estava
parado no aeroporto de Vitória,
no Espírito Santo. Alguns passageiros gritaram "fora, Bolsonaro"
e o chamaram de genocida. Outros o apoiaram com gritos de
"mito". Após ser hostilizado, ainda dentro da aeronave, o presidente respondeu ao protesto.
"Quem fala 'fora, Bolsonaro' deveria está de jegue viajando, não
de avião (sic). É ou não é? Para ser
solidário com o candidato deles",
disse o presidente.
Bolsonaro desembarcou em
Vitória no final da manhã desta
sexta-feira. Inicialmente, foi recebido por um grupo de apoiadores, mas acabou sendo alvo de
manifestantes, que levaram um
cartaz alusivo às 500 mil mortes
por Covid-19, marca que o país
deve atingir nas próximas semanas. Simpatizantes do presidente

hostilizaram os manifestantes
com xingamentos e tentaram rasgar o cartaz. Do aeroporto da capital capixaba, Bolsonaro sobrevoou o Porto de Vitória, trechos
da BR-447 e também as obras do
contorno do Mestre Álvaro, no
município de Serra, na região
metropolitana.
Depois, seguiu para a cidade de
São Mateus para participar da cerimônia de entrega de 434 casas
do conjunto habitaciona Residencial Solar São Mateus. Bolsonaro
voltou a defender o uso de medicamentos sem eficácia para combater a Covid. "Tomei a hidroxicloroquina. Talvez eu tenha sido o
único chefe de Estado que procurou um remédio para esse mal."
Ele afirmou que iria continuar
firme na defesa daquilo que acredita. "Não vou esmorecer. Não
sou cabeça dura, sou perseverante. Lutamos para salvar vidas
e enfrentamos os mais variados
desafios.

MORTES

Falta de decisão final
sobre Carandiru é muito
ruim, diz secretário
FERNANDA MENA/FOLHAPRESS
O secretário da Justiça de
São Paulo, José Fernando da
Costa, afirmou nesta sexta-feira que o fato de ainda não termos uma decisão final sobre o
massacre do Carandiru, quando 111 presos foram mortos
em 1992, "é muito ruim para
sociedade, é muito ruim para
as vítimas e para os familiares
das vítimas, bem como para as
pessoas averiguadas."
Na última quarta-feira, o
STJ (Superior Tribunal de Justiça) restabeleceu as condenações do policiais militares que
atuaram na invasão da penitenciária do Carandiru, na capital paulista, em ação que resultou no morticínio quase 30
anos atrás. Decisão final ou
decisão transitada em julgado
é aquela em que não cabe
mais recurso.
"Como eu não analisei esse
caso, é difícil para mim verificar
se, de fato, há como identificar
a responsabilidade penal daquelas pessoas ou não. O ponto
crítico que eu posso invadir é
que a triste invasão ocorreu em
1992 e nós, em 2021, ainda estamos discutindo uma eventual
condenação ou não dessas pessoas", comentou Costa, que é
advogado criminalista e já lecionou direito penal e direito
processual penal.
"É muito difícil você absolver ou condenar pessoas por
fatos que aconteceram há
quase 3 décadas. As pessoas já
seguiram as suas vidas, continuam ou não trabalhando e,
de repente, poderão ser punidas por fatos ocorridos 30
anos antes. Essa não é a intenção da Justiça", afirmou. "Não
é produtivo, não é eficaz."
Ao todo, 74 policiais foram
condenados em cinco júris diferentes, ocorridos em 2013 e
2014, a penas que vão de 48 a
624 anos. Essas sentenças haviam sido anuladas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP) em 2016.
Em 2018, o tribunal voltou a
analisar o caso e manteve a
anulação das condenações e
pediu a remarcação de um no-

vo júri. O argumento é que a
decisão do júri de condenar os
policiais foi contrária às provas dos autos, o que foi questionado pelo Ministério Público paulista.
Segundo o procurador-geral de Justiça de São Paulo,
Mario Sarrubbo, o TJSP ainda
pode anular as sentenças de
primeira instância a partir de
outros pontos que não aqueles
decididos pelo STJ nesta semana. Outros procuradores ouvidos pela Folha discordam. Para eles, o TJ só pode retomar o
caso para mudar a dosimetria
das penas aplicadas.
"Até antes da decisão do
STJ, essas pessoas haviam sido
absolvidas. Agora, voltaram a
ser condenadas. E, lá na frente, poderá ser mantida essa
condenação ou poderá novamente haver uma decisão reformada", avalia Costa.
Para ele, a decisão do STJ
indica que o tribunal paulista
não pode "invadir o mérito por
uma questão de soberania do
júri nos casos dolosos contra a
vida, mas pode dosimetrar e
modificar a pena" e, neste caso, novamente caberá recurso
aos tribunais superiores.
"As pessoas sempre falam
que existe uma quantidade
muito grande de recursos. Eu
discordo dessa opinião. Entendo que não há uma grande
quantidade de recursos, mas
uma morosidade no processo", afirmou o secretário.
"Nós não podemos ter um
processo que bata mais de
meio ano, um ano em cada
instância. Se nós tivéssemos
mais celeridade em cada instância, teríamos um processo
iniciado e finalizado em até 2
ou 3 anos. E, com isso, uma
Justiça muito mais eficaz,
muito mais justa."
De acordo com o Ministério
Público de São Paulo, há uma
estimativa de que os casos ligados ao massacre do Carandiru comecem a prescrever a
partir de 2029, considerando a
opinião mais favorável aos
réus. Outros apontam 2037,
em razão da manifestação do
STJ desta semana.

INTERIOR

Assalto com reféns
termina com 2 presos
ALEXANDRE DE
AQUINO/FOLHAPRESS
Uma família foi rendida por
três criminosos na noite de
quinta-feira passada, na cidade
de Ibiúna (69 km de SP). Dois
dos três suspeitos foram presos
após o crime em Osasco (Grande SP). Um deles segue foragido.
Os criminosos interceptaram
o veículo do empresário de 40
anos em uma estrada que liga a
chácara onde ele mora até o
centro da cidade e fizeram com
que ele voltasse até a propriedade onde morava. No local estavam seus filhos, de 9 e 13 anos, e
sua mulher.
O trio exigia dinheiro e chegou a ameaçar a família de morte. Na sequência, os criminosos

fugiram com o veículo da família e o abandonaram na rodovia
Bunjiro Nakao. Uma equipe da
Polícia Militar iniciou buscas na
região e encontrou o Vectra usado pelo trio, ocupado por dois
dos criminosos, de 23 e 35 anos,
em Osasco.
Com eles, os policiais
apreenderam joias, duas televisões, dois videogames, quatro
controles, dois fones, dois tênis,
uma jaqueta, um celular, um relógio, uma bolsa, um carregador
de celular e dois lençóis.
Os objetos foram devolvidos
para o dono. Os dois criminosos
foram presos em flagrante e indiciados por roubo e receptação. O caso foi registrado pelo 5º
DP de Osasco. A polícia ainda
procura o terceiro suspeito.

Nota
MENOR CASAL DO MUNDO É
VACINADO CONTRA COVID-19
O casal brasileiro reconhecido desde 2016 pelo Guinness Book
como o menor do mundo tomou a primeira dose da vacina
contra Covid-19, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque
São Jorge, em Itapeva, interior de São Paulo, na quinta-feira
passada. O momento da imunização foi compartilhado no
Instagram do casal. Paulo Gabriel da Silva Barros, 35,
conhecido como Paulinho Gigante, e Katyucia Barros, 32,
fazem parte do grupo do grupo de pessoas com deficiência
permanente devido ao nanismo. Eles medem juntos 1,81 m,
ele tem 90 cm e ela 91cm. Paulinho Gigante disse que eles
tomaram a vacina da AstraZeneca e que receberão a segunda
dose em setembro. "É 50% de alívio, já saiu metade do peso
das nossas costas.
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calibre 5.56 e nove pistolas .40.
Testemunhas afirmaram à
Comissão de Direitos Humanos
da OAB-RJ (Ordem de Advogados do Brasil) que viram um
grupo de vários policiais passar
atirando em um beco da comunidade momentos antes de a jovem ter sido atingida.
Esses moradores contaram
ter visto acontecimentos antes e
depois de a jovem ser atingida,
mas nenhum deles presenciou
o momento exato do tiro que a
matou.
Parte dessas pessoas afirmou
ter visto agentes dentro de uma
casa, à espera para pegar traficantes de surpresa. A dinâmica
dos fatos, no entanto, ainda não
está clara.
A versão da Polícia Militar é
outra. Segundo a corporação,
não havia operação, e agentes
da UPP foram "atacados a tiros
por criminosos armados de maneira inesperada e inconsequente" num local conhecido
como Beco da 14, onde houve
confronto. "Após cessarem os
disparos, os militares encontraram uma mulher ferida e a socorreram ao hospital", disse a
corporação em nota.
Kathlen e sua avó, Sayonara
de Oliveira, andavam juntas
por uma das vias de acesso da
comunidade, quando os tiros
foram ouvidos e a jovem caiu.
Na quarta-feira passada, a avó
afirmou à imprensa que os policiais não quiseram ajudar a
socorrê-la.
A mãe de Kathlen, Jacklline
Lopes, acusou os policiais pela
morte da filha. "Se a minha filha fosse morta por bandido eu
não falaria nada, porque eu sei
que eu moro num lugar que
não poderia falar, então eu ficaria na minha. Mas não foi, foi
a polícia que matou a minha filha", afirmou.

CASO HENRY

Cremerj suspende
registro do Dr. Jairinho
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) suspendeu, na
quinta-feira passada, o registro
profissional do médico e vereador Dr. Jairinho. O parlamentar
está preso desde o dia 8 de abril
junto com a namorada Monique
Medeiros, mãe do menino Henry Borel, de 4 anos de idade, que,
de acordo com as investigações,
teria sido morto por Dr. Jairinho,
após sofrer espancamento no
apartamento onde morava com
o casal. Dias depois, a Justiça
transformou a prisão temporária
de 30 dias do casal em prisão
preventiva.
De acordo com o Cremerj, a
suspensão é um recurso para
proteger a população e assegurar a boa prática médica. Paralelamente, o processo contra Dr.
Jairinho está em andamento e
corre em sigilo, seguindo as nor-
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PMs envolvidos na
morte de Kathlen são
afastados das ruas
Os 12 policiais militares que
participaram da ação que resultou na morte da jovem Kathlen
Romeu, 24, na última terça-feira, foram afastados do serviço
nas ruas.
Grávida, a mulher foi baleada em uma das vias de acesso
ao Complexo do Lins, na zona
norte do Rio de Janeiro. A família acusa os policiais de terem
disparado o tiro que matou
Kathlen, enquanto os agentes
dizem que foram atacados a tiros por criminosos.
A ação está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital, da Polícia Civil,
pela Coordenadoria de Polícia
Pacificadora, da Polícia Militar,
e pelo Ministério Público do Rio
de Janeiro.
Na manhã desta sexta-feira,
familiares de Kathlen foram à
Polícia Civil prestar depoimento. A delegacia também
está ouvindo os policiais envolvidos no caso.
O cabo Marcos Felipe da Silva Salviano disse à Polícia Civil
que disparou cinco vezes de fuzil, e seu colega cabo Rodrigo
Correia de Frias, duas vezes. Ele
afirmou que outras equipes da
UPP também participaram da
ação, mas não soube informar
se outros policiais também dispararam.
O laudo do IML (Instituto
Médico Legal) concluiu que
Kathlen foi atingida por apenas
um tiro de fuzil, que transfixou
seu tórax.
O fato de o projétil não ter ficado alojado no corpo, como
confirmou a polícia, pode dificultar a busca por quem efetuou o disparo. Sem ele, não será possível fazer um exame de
confronto balístico com as 21
armas apreendidas com 12 policiais que participaram da ação dez fuzis calibre 7.62, dois fuzis

OUTONO: Períodos de nublado,
Manhã
com chuva a qualquer hora.

mas do Código de Processo Ético
Profissional. As punições previstas em lei vão desde advertência
até cassação definitiva do registro profissional.
CÂMARA
O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu, em reunião no dia 8
de abril, afastar o vereador do
cargo que ocupava na comissão.
Com a prisão temporária decretada pela Justiça, Dr. Jairinho ficará afastado do mandato após
31 dias de prisão, sem direito a
salário, como determina o Artigo
14 do Regimento da Câmara.
O advogado do vereador, Berilo Martins Netto, protocolou,
no dia 21 de maio, a defesa prévia escrita do parlamentar no
processo de quebra de decoro
que corre no Conselho de Ética
da Câmara Municipal.

Brasil volta ao Conselho da ONU
Com votação expressiva, o
Brasil voltou, nesta sexta-feira, a
ser membro rotativo do Conselho
de Segurança da ONU. De acordo
com os resultados da votação publicados por Volkan Bozkir, presidente da 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a
candidatura brasileira ao posto na
entidade responsável por zelar
pela paz no mundo obteve 181
votos entre os 193 possíveis.
"A eleição demonstra amplo
reconhecimento da contribuição
brasileira para os temas de paz e
segurança internacionais", escreveu o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em uma publicação em redes sociais.
Em nota enviada à imprensa,
o Itamaraty afirmou que "o Brasil buscará traduzir em contribuições tangíveis a defesa da paz
e da solução pacífica das controvérsias" e que, no Conselho, pretende "fortalecer as missões de
paz da ONU e defender os mandatos que corroborem a interdependência entre segurança e desenvolvimento."
A pasta afirma ainda que o
país "estará em posição privilegiada para atestar seu compromisso com a reforma" da entidade. Ao lado de Índia, Alemanha e
Japão, o Brasil forma o chamado
G4, grupo que pleiteia também
uma vaga como membro permanente -mas sem poder de vetono Conselho de Segurança. A inclusão de integrantes fixos, porém, depende de uma reforma no
sistema que não tem perspectiva
de acontecer -uma das principais
oposições vem da China- e que
será uma das prioridades brasileiras durante o mandato.
Além do Brasil, também foram
eleitos como membros rotativos
no Conselho Albânia, Emirados
Árabes Unidos, Gabão e Gana. Os
países eleitos substituirão Estônia,
Níger, São Vicente e Granadinas,
Tunísia e Vietnã. O Conselho de
Segurança é composto por cinco
membros permanentes com direito a veto -Estados Unidos, China,
Rússia, Reino Unido e França- e
por dez integrantes rotativos, eleitos para mandatos de dois anos cada um. Para a vitória, eram necessários os apoios de dois terços dos
Estados-membros votantes.
Apesar da campanha pela vaga
ter sido feita sob o desgaste da
imagem de Jair Bolsonaro no exterior, a conquista do posto no
conselho já era esperada. A votação expressiva, no entanto, superou as expectativas de parte dos
diplomatas, que temiam que um
possível impacto negativo se traduzisse em maior perda de prestígio por meio de menos votos dos
países-membros. Agora, o Brasil
ficará no posto rotativo do Conselho de Segurança de janeiro de
2022 a dezembro de 2023. Como a
presidência da entidade também
é rotativa -os países se revezam
mensalmente, por ordem alfabética-, é muito provável que o Brasil assuma o comando da instância mais importante da ONU ao
menos uma vez até o fim de seu
mandato.
As vagas no conselho são definidas por áreas geográficas. Entre
os países da América Latina e Caribe há uma tradição, desde 2006,
de não haver competição de candidaturas e, dessa forma, organiza-se um rodízio de países em
uma lista montada com anos de
antecedência.

