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PRIVATIZAÇÃO

Senado aprova MP de venda Eletrobras
Em uma votação apertada, o Senado Federal aprovou ontem medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras.
Com 42 votos a favor a 37 contra o governo, especialmente o ministro
Paulo Guedes (Economia), obteve uma vitória no Congresso. Com
apoio de partidos da base do governo, a venda da estatal avança no

Congresso, que arrastava essa discussão desde o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). Os senadores vão agora analisar os
destaques -pedidos de alteração pontuais no projeto. A MP (medida
provisória) precisará retornar à Câmara, pois o Senado mudou o texto que foi aprovado pelos deputados no fim de maio. PÁGINA 2

PÁGINA 4

GABINETE
CHINA

Polícia de
Hong Kong
invade redação
de jornal
Quinhentos policiais de
Hong Kong invadiram a Redação do jornal pró-democracia
Apple Daily e vasculharam os
computadores de repórteres
ontem, em uma operação que,
segundo as autoridades, tratava
de esclarecer possíveis violações da controversa lei de segurança nacional da ex-colônia
britânica. Durante a madrugada, a polícia honconguesa prendeu cinco executivos do jornal –
o editor-chefe, o diretor-executivo, o diretor operacional, o vice-editor-chefe e o diretor-presidente– e agentes foram vistos
mexendo nos computadores da
Redação depois de entrarem
com um mandado de apreensão de materiais jornalísticos,
incluindo telefones e notebooks
de repórteres. PÁGINA 4

PARALELO

CPI pede condução coercitiva
do empresário Carlos Wizard
A CPI da Covid no Senado pediu a condução coercitiva e apreensão do passaporte do empresário Carlos Wizard. O depoimento do
bilionário estava previsto para esta quinta-feira, mas ele não compareceu. Também estava marcado para esta quinta-feira o depoimento
de Alexandre Silva Marques, auditor do TCU (Tribunal de Contas da
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A VERDADE
ABRASIL

Bolsonaro diz
agora que caixapreta do BNDES
nunca existiu

PRECONCEITO

Ladrão da
bicicleta de
casal racista
é branco
A polícia prendeu um homem branco suspeito de ter
furtado a bicicleta elétrica de
um casal no Leblon, na zona
sul do Rio de Janeiro, no último
Dia dos Namorados. O caso ganhou grande repercussão porque os donos do veículo acusaram falsamente um jovem negro pelo crime. O instrutor de
surf Matheus Ribeiro, 22, esperava a namorada em frente ao
shopping do bairro com sua
própria bicicleta elétrica quando foi questionado sobre o sumiço pela professora de dança
Mariana Spinelli e pelo designer Tomás Oliveira, que são
brancos. Ele denunciou o casal
por racismo. O real suspeito é
Igor Martins Pinheiro, 22, preso na quarta-feira. PÁGINA 4

União), mas a oitiva será remarcada porque a CPI foi encerrada mais
cedo devido ao início da sessão deliberativa do Senado. Um dos principais alvos da comissão, Wizard informou à CPI que está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de um parente e
propôs prestar depoimento de forma remota. PÁGINA 3

O presidente Jair Bolsonaro (foto) afirmou ontem que não existiu
uma "caixa-preta no BNDES" (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) -termo usado para acusações de irregularidades na instituição durante os governos do PT. "Não é caixa-preta
aquela lá, tudo foi aprovado por alteração de Medidas Provisórias.
Não foi caixa-preta na verdade, tá aberto aquilo lá. Eu também pensava que era caixa-preta. Está aberto no site do BNDES, os empréstimos todos para os outros países aí", disse Bolsonaro, ao ser questionado na saída do Palácio da Alvorada por um apoiador. A fala foi
transmitida por um site bolsonarista. "Eu até falei outro dia, alguns
me criticam que eu estou concluindo obras do PT. Agora, o PT não
deixou obras inconclusas fora do Brasil", acrescentou. A "abertura
da caixa-preta" do BNDES era uma das principais promessas do então candidato Bolsonaro na área de economia durante a eleição. O
político costuma apontar problemas em empréstimos do banco para países como Cuba e Venezuela. O presidente havia prometido,
inclusive, "abrir a caixa-preta" do BNDES na primeira semana de
governo. PÁGINA 2

MARANHÃO

Dino deixa PCdoB e deve entrar no PSB
O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou ontem que
pediu desfiliação do PCdoB. O político deve anunciar em breve
seu ingresso no PSB, que inicia um processo de reaproximação
com o ex-presidente Lula visando as eleições presidenciais de
2022. Dino deve tentar uma vaga ao Senado no próximo ano. O
anúncio foi feito pelas redes sociais. "Desejo êxito ao partido na

sua caminhada em defesa de uma pátria livre e justa. Uma grande
frente da esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de
conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando", escreveu. Primeiro filiado do PC do B a governar um estado
da Federação, ele ressaltou diferenças atuais com estratégias eleitorais do partido. PÁGINA 3
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/06)
Poupança
(18/6)
TR (prefixada)
(29/8/2017)

R$ 1.100,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
4,25% 0,16
OURO
0,20% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0098 Compra: 5,9777

4,10% (mai.) EURO turismo
0,83% (mai.) Compra: 6,0316
Venda: 6,2116
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 17/jun Compra: 5,0353
5,0359
DÓLAR comercial
R$ 284,01 Compra: 5,0220
Venda: 5,0226
DÓLAR turismo
Venda: 5,9783 Compra: 5,0140
Venda: 5,1940
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Dólar cai para R$ 5,02;
Bovespa fecha com
leve queda de 0,9%
O dólar cedeu 0,71%, a R$
5,024, ontem. Este é o menor
patamar desde 10 de junho de
2020 (R$ 4,9398). A queda vem
após a decisão do Banco Central de levar a Selic a 4,25% ao
ano. Esta foi a terceira alta
consecutiva de 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros. O BC anunciou a intenção
de dar sequência ao aperto
monetário com uma nova alta
de pelo menos a mesma magnitude em sua próxima reunião, em agosto.
Os juros também reagiram
à decisão do BC. Os contratos
de juros futuros de curto prazo
tiveram alta. O contrato para
abril de 2022 subiu de 6% para
6,16% na sessão.
Refletindo a alta da Selic e
também a reunião de política
monetária do Fed (banco central americano), além da a queda das commodities, a Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa)
caiu 0,93%, a 128.057,22 pontos.

As ações preferenciais
(mais negociadas) da Petrobras recuaram 3,46% e as ordinárias (com direito a voto),
3,07%. No setor, Petrorio encolheu 4,54% e Braskem se
desvalorizou em 5,38%.
O barril de petróleo Brent
(referência internacional) cedeu 1,8%, para US$ 73,08, após
fechar em sua máxima desde
abril de 2019 na quarta.
A Vale cedeu 2,08%.
Na mesma direção, CSN
caiu 4,95%, Usiminas perdeu
2,32%. Gerdau, mais ligada à
construção civil, também não
resistiu e teve baixa de 3,78%.
A Eletrobras caiu 3,2%. A
Locaweb foi um destaque positivo da sessão, com alta de
4,79%. Magazine Luiza seguiu
a trilha das ações globais de
tecnologia e subiu 4,92%.
Nos EUA, o S&P 500 teve
queda marginal de 0,04%,
Dow Jones caiu 0,62%, e Nasdaq subiu 0,87%.

CNC

Confiança do empresário
do comércio cresce 12,2%
VITOR ABDALA/ABRASIL
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio
(Icec) cresceu 12,2% em junho
na comparação com maio. Essa foi a primeira alta do ano e
veio depois de cinco quedas
consecutivas.
As informações foram divulgadas ontem, no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
Na comparação com junho
do ano passado, a confiança
do empresário avançou 47,6%.
De maio para junho, o prin-

cipal aumento foi observado
no item condições atuais, que
cresceu 19,3%, puxado pela satisfação maior com a situação
atual da economia (29,3%). A
expectativa em relação ao futuro apresentou alta de 11,6%.
Já a intenção de investimentos
subiu 8%.
Na comparação com junho
de 2020, foram apuradas altas
de 71,8% na avaliação sobre as
condições atuais (com aumento de 137% na confiança
em relação à economia), de
53,9% nas expectativas e de
26,5% nas intenções de investimento.

IBGE

Construção voltou
a crescer em 2019
A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic) 2019,
divulgada ontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que naquele ano o setor totalizou R$
288 bilhões, sendo R$ 273,8 bilhões em obras e serviços de
construção e R$ 14,2 bilhões
em incorporações. Desse total,
R$ 127,3 bilhões foram em
construção de edifícios, R$ 92,8
bilhões em obras de infraestrutura e R$ 67,9 bilhões em serviços especializados.
Em 2019, o Produto Interno
Bruto (PIB) do país cresceu
1,4%, o terceiro valor positivo
seguido após a retração observada em 2015 e 2016. A
construção havia retraído em
2017 e 2018 e voltou a crescer
em 2019, alcançando 1,5%. A
criação de empregos no setor
também voltou a crescer, após
vários anos de queda ou estagnação.
A pesquisa identifica mudanças estruturais na indústria
da construção ao longo do
tempo, não fazendo relações
de causalidade nem análises
conjunturais. As variáveis ana-

lisadas são empregos e salários, receita, custos e despesas,
valor das incorporações e tipos
de obra. A série histórica traz a
análise de dez anos, de 2010
a 2019.
O IBGE destaca que se em
2010 as obras de infraestrutura
respondiam por 44,1% da indústria da construção, em 2019
caíram para 32,2%, passando
de primeiro para o segundo lugar em valor total. A construção de edifícios assumiu a primeira posição, passando de
39,1% em 2010 para 44,2% em
2019. Essa inversão foi verificada em 2012 e se acentuou em
2015, mantendo proporções
parecidas desde então. Os serviços especializados para construção vêm numa trajetória
crescente, passando de 16,8%
em 2010 para 23,6% em 2019.
Segundo a pesquisa, a diminuição da infraestrutura pode
ser associada à queda da participação do setor público, que
passou de 41,4% em 2010 para
30,3% em 2019, já que o investimento necessário para o setor é
muito elevado, assim como a
incerteza.

A VERDADE

Bolsonaro diz agora que caixapreta do BNDES nunca existiu
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem
que não existiu uma
"caixa-preta no BNDES" (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) -termo
usado para acusações de irregularidades na instituição durante
os governos do PT.
"Não é caixa-preta aquela lá,
tudo foi aprovado por alteração
de Medidas Provisórias. Não foi
caixa-preta na verdade, tá aberto aquilo lá. Eu também pensava que era caixa-preta. Está
aberto no site do BNDES, os
empréstimos todos para os outros países aí", disse Bolsonaro,
ao ser questionado na saída do

Palácio da Alvorada por um
apoiador.
A fala foi transmitida por um
site bolsonarista.
"Eu até falei outro dia, alguns
me criticam que eu estou concluindo obras do PT. Agora, o PT
não deixou obras inconclusas
fora do Brasil", acrescentou.
A "abertura da caixa-preta"
do BNDES era uma das principais promessas do então candidato Bolsonaro na área de economia durante a eleição. O político costuma apontar problemas
em empréstimos do banco para
países como Cuba e Venezuela.
O presidente havia prometido,
inclusive, "abrir a caixa-preta"
do BNDES na primeira semana
de governo.
"Firmo o compromisso de

iniciar o meu mandato determinado a abrir a caixa-preta do
BNDES e revelar ao povo brasileiro o que feito com seu dinheiro nos últimos anos. Acredito
que este é um anseio de todos",
escreveu Bolsonaro no Twitter,
em novembro de 2018.
O BNDES chegou a gastar R$
48 milhões em relatório de investigação externa referente a
operações entre o banco e as
empresas JBS, Bertin e Eldorado, entre os anos de 2005 a 2018.
A auditoria não encontrou indícios de corrupção em oito operações investigadas.
O banco divulgou em dezembro de 2019 que o relatório
indicou que não foram encontradas evidências diretas de
corrupção, influência indevida

sobre a instituição ou pressão
por tratamento diferenciado na
negociação, aprovação e/ou
execução das oito operações investigadas.
Na ocasião, o BNDES divulgou que entregou a íntegra da
auditoria, que não é pública, para a Procuradoria-Geral da República. O resumo do relatório
foi disponibilizado no site do
banco e tem oito páginas.
Quando assumiu o banco, o
atual presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, prometeu
"explicar a caixa-preta do
BNDES para a população brasileira". Ele entrou no lugar de
Joaquim Levy, que pediu demissão no mês anterior, após não
conseguir abrir a tal caixa-preta
da instituição.

PRIVATIZAÇÃO

Senado aprova texto-base da MP
da Eletrobras em votação apertada
THIAGO RESENDE E
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS
Em uma votação apertada, o
Senado Federal aprovou ontem
medida provisória que abre caminho para a privatização da
Eletrobras. Com 42 votos a favor
a 37 contra o governo, especialmente o ministro Paulo Guedes
(Economia), obteve uma vitória
no Congresso.
Com apoio de partidos da ba-

se do governo, a venda da estatal
avança no Congresso, que arrastava essa discussão desde o governo do ex-presidente Michel
Temer (MDB).
Os senadores vão agora analisar os destaques -pedidos de
alteração pontuais no projeto. A
MP (medida provisória) precisará retornar à Câmara, pois o Senado mudou o texto que foi
aprovado pelos deputados no
fim de maio.

Para chegar ao resultado, o
relator do texto, Marcos Rogério
(DEM-RO) precisou recuar em
alguns pontos. Ao todo, o senador apresentou três versões do
relatório.
Na última delas, ele retirou a
exigência de contratação de
térmicas movidas a gás natural
antes da desestatização; desistiu de prorrogar benefícios a
usinas a carvão mineral e incluiu um dispositivo que tira

poderes do Ibama e da Funai
(Fundação Nacional do Índio)
no licenciamento da linha de
transmissão de energia Manaus-Boa Vista.
A MP foi enviada pelo presidente Jair Bolsonaro no fim de
fevereiro. Foi uma sinalização
ao mercado de que a agenda liberal de Guedes segue de pé. O
texto precisa do aval final da Câmara até a próxima terça-feira
para não perder validade.

IAB R

Produção de aço cresce
20,3% de janeiro a maio
A produção nacional de aço
bruto cresceu 20,3% no acumulado de janeiro a maio, em comparação ao mesmo período do ano
passado, totalizando 14,9 milhões
de toneladas, a maior produção
da série histórica. A produção de
laminados nos cinco primeiros
meses do ano cresceu 29,7%, em
relação ao resultado registrado em
igual período de 2020, com 11,1
milhões de toneladas. A produção
de semiacabados para vendas somou 3,3 milhões de toneladas de
janeiro a maio, um acréscimo de
0,5% na mesma base de comparação. As informações foram divulgadas ontem pelo Instituto Aço

Brasil (IABr).
De janeiro a maio, as vendas
internas foram de 10 milhões de
toneladas, o que representa uma
alta de 46,4% quando comparada
com o apurado em igual período
do ano anterior, disse o presidente
executivo da entidade, Marco Polo de Mello Lopes. Já o consumo
aparente de produtos siderúrgicos
no país foi de 11,5 milhões de toneladas no acumulado até maio,
com expansão de 50,7% frente ao
mesmo período de 2020.
As importações alcançaram 2
milhões toneladas até maio, aumento de 128,4% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

Em valor, as importações atingiram US$ 1,8 bilhão, crescimento
de 92,2% no mesmo período de
comparação. Já as exportações somaram 4,3 milhões de toneladas e
US$ 3 bilhões de faturamento nos
cinco primeiros meses do ano, representando retração de 13,6% e
aumento de 20,5%, respectivamente, na comparação com igual
período do ano passado.
PRODUÇÃO
Marco Polo informou que em
maio deste ano, a produção brasileira de aço bruto alcançou 3,1 milhões de toneladas, um crescimento de 40,1% frente ao apurado
no mesmo mês de 2020, constituindo a maior produção mensal

desde outubro de 2018. Os resultados foram favoráveis também
em relação à produção de laminados e de semiacabados para venda. Foram produzidas 2,4 milhões
de toneladas de laminados, 70,9%
a mais do que em maio de 2020; já
a produção de semiacabados para
vendas totalizou 797 mil toneladas, aumento de 26,5% em relação
ao mesmo mês do ano passado
As vendas internas avançaram
em maio 73,9% frente ao apurado
no mesmo mês de 2020 e atingiram 2,1 milhões de toneladas. O
consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 2,5 milhões de
toneladas, 83% superior ao apurado em maio de 2020.
As exportações em maio foram
de 746 mil toneladas, o equivalente a US$ 636 milhões. Os números
mostram queda de 12,2% em
quantidade e aumento de 50,8%
em valor, na comparação com o
mesmo mês de 2020. Nas importações de maio, o IABr apurou 550
mil toneladas em quantidade e
US$ 488 milhões em valor.
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CPI pede condução coercitiva
do empresário Carlos Wizard
JULIA CHAIB E RAQUEL
LOPES/FOLHAPRESS

A

CPI da Covid no Senado pediu a condução
coercitiva e apreensão do passaporte do empresário Carlos Wizard. O depoimento do bilionário estava previsto
para esta quinta-feira, mas ele
não compareceu.
Também estava marcado para
esta quinta-feira o depoimento
de Alexandre Silva Marques, auditor do TCU (Tribunal de Contas
da União), mas a oitiva será remarcada porque a CPI foi encerrada mais cedo devido ao início
da sessão deliberativa do Senado.
Um dos principais alvos da
comissão, Wizard informou à
CPI que está nos Estados Unidos
acompanhando o tratamento
médico de um parente e propôs
prestar depoimento de forma
remota, o que não foi aprovado
pelos membros da comissão.
O empresário também foi ao
STF (Supremo Tribunal Federal) com pedido para permanecer em silêncio durante a sessão,
o que foi concedido pelo ministro Luís Roberto Barroso.
Wizard é apontado como um
dos integrantes do chamado gabinete paralelo, centro de aconselhamento do presidente Jair
Bolsonaro na pandemia e que
pregava o negacionismo, em
particular a defesa da hidroxi-

Farmacêutica diz à CPI que faturou 8 vezes
mais em 2020 com medicamentos do 'kit Covid'
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS
A farmacêutica EMS informou à CPI da Covid
no Senado que faturou R$ 142 milhões com medicamentos do "kit Covid" em 2020, valor oito vezes superior ao registrado no ano anterior. Apenas a soma com a venda de ivermectina foi de R$
2,2 milhões para R$ 71,1 milhões na pandemia.
O laboratório também produziu azitromicina, hidroxicloroquina e nitazoxanida, medicamentos ineficazes contra o vírus, mas que se tor-

cloroquina e a recusa à vacina.
Ele já teve na semana passada seus sigilos telefônico e telemático quebrados pela comissão. A medida é vista como forma de pressão, uma vez que enxergam que o empresário busca
obstruir a apuração dos fatos
que o envolvem.
As investigações da CPI estão
direcionadas aos 14 integrantes
do grupo de assessoramento ao
presidente paralelo à estrutura
do Ministério da Saúde.
Por meses, médicos, atuais e
ex-assessores palacianos, um
empresário e até um congressista desprezaram a importância da

naram bandeira do presidente Jair Bolsonaro
na crise sanitária.
Em 2020, Bolsonaro pediu para o primeiroministro da Índia, Narendra Modi, liberar a exportação de insumos para a fabricação de hidroxicloroquina pela Apsen e EMS. A interferência de Bolsonaro está na mira da comissão.
A EMS também disse que faturou R$ 20,9 milhões com a venda de hidroxicloroquina em
2020, cerca de 20 vezes mais do que no ano anterior, quando não havia a pandemia.

vacina e enalteceram, em sintonia com Bolsonaro, a defesa de
medicamentos sem eficácia
comprovada contra a Covid-19.
Como o jornal Folha de
S.Paulo mostrou, o gabinete paralelo participou de ao menos 24
reuniões no Palácio do Planalto
e no Palácio da Alvorada. Nelas
estavam, por exemplo, a oncologista Nise Yamaguchi -em cinco
encontros- e o deputado federal
Osmar Terra (MDB-RS), que foi
a 11. Há elementos ainda da participação de mais seis médicos.
Segundo o vice-presidente da
CPI, senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), a comissão deverá vo-

tar até a semana que vem requerimento que pede a quebra de sigilo das empresas de Wizard.
Ontem, durante rápida abertura da sessão, o presidente da
CPI, Omar Aziz (PSD-AM), criticou a conduta do empresário.
"O que me espanta é um cidadão procurar o STF para conseguir um habeas corpus para vir a
essa CPI para ficar em silêncio
nas perguntas que forem feitas a
ele e ele não aparece. Então para
que foi ao Supremo sendo que
não vinha? O ministro Barroso
com certeza tem muitos afazeres
dentro do trabalho como ministro do STF", disse Aziz.

Flávio Dino deixa PCdoB e deve
entrar no PSB, que já filiou Freixo
O governador do Maranhão,
Flávio Dino, anunciou ontem
que pediu desfiliação do
PCdoB.
O político deve anunciar em

breve seu ingresso no PSB, que
inicia um processo de reaproximação com o ex-presidente Lula visando as eleições presidenciais de 2022. Dino deve tentar
uma vaga ao Senado no próximo ano.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. "Desejo êxito ao partido na sua caminhada em defesa de uma pátria livre e justa.
Uma grande frente da esperança
é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais

para o Brasil. A tal tarefa seguirei
me dedicando", escreveu.
Primeiro filiado do PC do B a
governar um estado da Federação, ele ressaltou diferenças
atuais com estratégias eleitorais
do partido.
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Almoço de Lula com bispo da
Assembleia de Deus irrita evangélicos
ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER E
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS
Uma foto de Manoel Ferreira,
bispo primaz de uma das mais
poderosas ramificações da Assembleia de Deus, o Ministério

Estado afasta diretora
de escola acusada por
atitude preconceituosa
FRANCISCO LIMA
NETO/FOLHAPRESS

MARANHÃO

JOÃO VALADARES/FOLHAPRESS

País/São Paulo

OUTONO: Nublado durante o dia.
Noite nublada com possibilidade de garoa.

Madureira, entre Lula e outro
petista agitou os bastidores
evangélicos. Seria sinal de uma
igreja de peso disposta a fazer as
pazes com o ex-presidente da
República?
A imagem -com Manoel, Lula

e André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro- foi compartilhada na quarta-feira passada
por Anthony Garotinho, ex-governador do Rio e primeiro presidenciável evangélico competi-

tivo que o país teve, em 2002.
Naquele pleito, quem venceu foi
o PT, e com apoio de nomes
evangélicos que hoje se dizem
alérgicos ao partido, como o
pastor Silas Malafaia e o bispo
Edir Macedo.

Última sexta-feira, fim de tarde. Um aluno de 11 anos do sexto ano de uma escola pública de
Campinas, no interior de São
Paulo, propõe um tema de tarefa escolar para a classe, no grupo de WhatsApp criado pela direção da unidade. "Que tal a
gente fazer um trabalho sobre o
mês do lgbt etc... Eu acho uma
ideia boa."
Entre respostas de "isso é um
absurdo" de uma mãe e sugestão de "tirar essa pessoa do grupo" de outra, a diretora afirmou:
"Quem é você por favor? Retire
seu comentário, por favor. Muito obrigada. Diretora".
Quatro dias depois, e repercussão na internet e boletim de
ocorrência da família do estudante feitos, a mesma diretora
pediu desculpas pelo comentário. "O aluno encontrou uma recepção que lamentamos grandemente."
O caso ocorreu no ambiente
virtual do grupo que reúne direção, pais e alunos de uma turma
da escola estadual Aníbal de
Freitas. A diretora será afastada
das funções, segundo portaria
publicada ontem pela Secretaria de Estado da Educação.
A família registrou um boletim de ocorrência de natureza
não criminal e havia pedido à
coordenação local o afastamento da diretora e da mediadora
da escola.
Segundo a família, a criança ficou abalada e precisou de
ajuda psicológica. O Ministério Público Estadual acompanha o caso.
A história teve forte repercussão nas redes sociais. Na última terça-feira, a escola amanheceu com dezenas de cartazes colados pedindo respeito às
diferenças.
A ideia do tema surgiu depois de uma conversa com uma
prima de 12 anos, conta Paula
(nome fictício), irmã do menino, com quem ele vive.
"Na sexta-feira de manhã ele
estava conversando com a prima e ela comentou que na escola dela vão fazer um projeto
com todas as salas sobre esse tema, a partir do 5º ano. Acho que
ele ficou refletindo sobre isso e,
por volta das 18h, colocou a sugestão no grupo."
A irmã tomou a iniciativa de
fazer o boletim de ocorrência.
"Ele é meu irmão, mas trato como meu filho. Quando eu me
casei e saí de casa, quatro anos
atrás, ele quis vir morar com a
gente, mas nossa mãe mora a
quatro minutos de distância."
Após a sugestão, alguns pais
se manifestaram por escrito e

por áudio dizendo que era "absurda" e "inapropriada". Pediram até que ele fosse retirado do
grupo. A diretora perguntou
quem ele era e ordenou que o
comentário dele fosse retirado.
Uma funcionária, conta Paula, se apresentou como coordenadora, mas na realidade é mediadora, ligou para o estudante
às 20h20. "Quando eu cheguei
do trabalho, ele estava na ligação no viva voz e ela gritando
com ele, dizendo que ele colocou um absurdo no grupo.
Mandou retirar imediatamente
senão removeria ele do grupo.
Ele pedia calma, mas ela não
parava de gritar com ele", conta.
Segundo ela, o garoto ficou
bastante abalado com o episódio. "Ele chorava de soluçar,
deitado e com a cabeça coberta.
O tempo todo ele me pedia desculpas, perdão, dizia que não
fez por mal. Eu não consegui
acalmá-lo. Ele não quis jantar,
no sábado não tomou café da
manhã e não almoçou, por isso
fiz o desabafo na rede social. Ele
só melhorou um pouco depois
que viu as mensagens de
apoio", conta.
A irmã, a mãe e duas advogadas participaram de uma reunião na terça-feira na Diretoria
de Ensino Regional Leste. "Conversamos com os responsáveis,
pedimos o afastamento da diretora e da mediadora, e a retratação da escola de forma pública",
disse a advogada Silvia Pelegrino, que assiste a família. Ela
também pediu que a regional
Campinas da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), por meio
de sua Comissão de Diversidade, acompanhe o caso.
O promotor Rodrigo Augusto de Oliveira instaurou
um procedimento chamado
Notícia de Fato e deu prazo de
cinco dias para que a escola
esclareça o episódio. Oliveira
cita o artigo 5º da Constituição
Federal, que estabelece como
livres a manifestação do pensamento e a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.
Um grupo chamado "Todos
Pelo [nome do aluno, que a reportagem aqui omite]" foi criado em um aplicativo de mensagens e já reúne 102 pessoas. Eles
fizeram um ato em frente ao colégio nesta quinta.
Segundo Luciene Tognetta,
professora doutora do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp Araraquara e líder
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Gepem), da Unesp e da Unicamp,
o prejuízo e o sofrimento recaem sobre a criança.
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Bauru adota medidas
Polícia segue na caça MEC quer criar 'tribunal mais restritivas
de 'serial killer do DF' ideológico' do Enem
ASSASSINO

MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
Na perseguição a Lázaro
Barbosa de Sousa, 32, acusado
de assassinar brutalmente
uma família no Distrito Federal, a polícia recorreu a drones
equipados com infravermelho.
Capaz de identificar movimentos no meio da mata, a
tecnologia está sendo usada
principalmente à noite. É nesse período, afirma a coordenação da força-tarefa, que Sousa
abandona os lugares onde se
esconde durante o dia para
buscar alimentos e continuar a
fugir do cerco policial.
"Estamos utilizando os drones para tentar, principalmente à noite, visualizar algum
movimento dele", disse o secretário de Segurança Pública
de Goiás, Rodney Miranda (fo-

BOLSONARISMO

WIKIPÉDIA

to). "Temos a informação de
que ele se movimenta à noite.
Então esses drones podem
captar algum movimento em
alguma clareira, em algum
ponto aberto nessa mata."
Ontem, a procura ao "serial
killer do DF", como Sousa tem
sido chamado, entrou em seu
nono dia.

PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS
Após o ministro da Educação,
pastor Milton Ribeiro, desistir
de olhar pessoalmente as questões do Enem, o MEC (Ministério da Educação) prepara a criação de uma comissão permanente para revisão ideológica da
prova. A iniciativa é refutada pela área técnica.
A reportagem teve acesso à
minuta de uma portaria do Inep
(Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais) que
estabelece a espécie de um tribunal ideológico, com a criação
de uma nova instância de análise dos itens das avaliações da
educação básica. O documento
fala em não permitir "questões
subjetivas" e atenção a "valores
morais".
O governo Jair Bolsonaro tem

aversão a questões que abordem, por exemplo, qualquer
discussão de gênero. Em 2019, o
Inep criou uma comissão que
censurou questões –elogiada
por Bolsonaro, a ditadura militar (1964-985), por exemplo, não
foi mais abordada no exame.
Agora, com a nova portaria,
essa nova comissão de análise
será permanente. O embate
ideológico é a principal marca
do governo Bolsonaro na área
da educação.
A área técnica do Inep já se
pronunciou de forma contrária
à criação desse grupo. Segundo
nota técnica obtida pela reportagem, a Coordenadoria de Instrumentos e Medidas do instituto argumenta que já há um longo processo de elaboração das
questões, com ao menos sete
etapas de revisão.

Para tentar conter o aumento de casos de Covid-19, a prefeitura de Bauru, no interior
paulista, decidiu adotar medidas mais restritivas, que passam a valer a partir de hoje.
Atualmente, Bauru enfrenta
um colapso em seu sistema de
saúde: a taxa de ocupação de
leitos de unidades de terapia
intensiva (UTI) estava na última quarta-feira em 113%.
Com isso, até o dia 30 de junho, os estabelecimentos comerciais e de serviços só poderão atender com capacidade
máxima de ocupação de 30%.
Atualmente, pela fase de transição do Plano São Paulo, que vale em todo o estado, os estabelecimentos poderiam atender
com limite de até 40% de ocupação.
O decreto municipal, publicado em Diário Oficial na quarta-feira, também limita a entrada de apenas uma pessoa da família nos supermercados e

proíbe a venda de bebidas alcoólicas em quaisquer estabelecimentos no período noturno. A medida vale todos os dias
da semana, das 19h às 6h. Nos
finais de semana, a venda de
bebidas alcoólicas é proibida
durante todo o dia.
Bares, lanchonetes, restaurantes e demais estabelecimentos de alimentação só poderão
funcionar das 6h às 19h, com limite máximo de fechamento de
portas até as 20h. Após as 19h,
esses locais só poderão funcionar em sistema delivery ou drive thru, sem venda de bebidas
alcoólicas. Essa medida vale
também para praças de alimentação de shoppings centers, galerias comerciais e trailers, barracas ou food trucks.
Atividades esportivas coletivas em campos, quadras e demais serviços públicos e privados estão proibidos nesse período, exceto para equipes profissionais.

Sexta-feira, 18 de junho de 2021
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Cardeal Tempesta
Orani João Tempesta, O.Cist
Arcebispo do Rio de Janeiro

O Ministério
dos Catequistas

C

hama-se “Antiquum ministerium” (Ministério antigo) o motu proprio com o qual, o Santo Padre, o
Papa Francisco instituiu o Ministério de Catequista.
Esse Documento foi apresentado no dia 10 de maio
p.p., memória litúrgica de São João de Ávila (14991569), catequista, teólogo, presbítero e doutor da Igreja
que, em 1554 produziu o texto do Catecismo dividido
em quatro partes.
Esse ministério se junta, àqueles do leitorado e acolitado, que com o motu proprio Spiritus Domini, de 10
de janeiro de 2021, e que dantes eram reservados a homens, sobretudo aos que receberiam o Sacramento da
Ordem, em um dos seus três graus, foi modificado pelo
Papa Francisco dando também acesso para as pessoas
do sexo feminino que também poderão ser instituídas
nos ministérios do leitorado e do acolitado.
Esse documento chega à lume depois de anos de
trabalho. São Paulo VI já tinha exprimido o desejo de
que a função de Catequista se tornasse um verdadeiro
e próprio ministério, desse modo, transcorreu mais
de 50 anos para que a Igreja chegasse a reconhecer
que o serviço realizado por tantos homens e mulheres
com o seu empenho catequístico constituísse realmente um ministério peculiar para o crescimento da
comunidade cristã.
Na instituição deste Ministério, indica-se no motu
proprio que “desde os seus primórdios, a comunidade
cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade,
concretizada no serviço de homens e mulheres que,
obedientes à ação do Espírito Santo, dedicaram a sua
vida à edificação da Igreja. Os carismas, que o Espírito
nunca deixou de infundir nos batizados, tomaram em
certos momentos uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como
uma diaconia indispensável para a comunidade”.
O Ministério do Catequista sendo um serviço ao
Evangelho e à Igreja, o Novo Testamento reconhece
com evidência a presença dos batizados no ministério
de “de transmitir, de forma mais orgânica, permanente e associada com as várias circunstâncias da vida, o
ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. A Igreja quis reconhecer este serviço como expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora”. Recordando também o Papa “a multidão incontável de leigos e leigas
que tomaram parte, diretamente, na difusão do Evangelho através do ensino catequístico. Homens e mulheres, animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade”: em alguns casos fundaram
Igrejas e doaram a vida. Ainda hoje “muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de
comunidades em diferentes regiões, realizando uma
missão insubstituível na transmissão e aprofundamento da fé”.
Juntando à fidelidade ao passado e a responsabilidade do presente, percebemos que depois do Concílio
Ecumênico Vaticano II os leigos e leigas “em força do
Batismo são chamados a colaborar na catequese”, presença hoje cada vez mais urgente para a “evangelização no mundo contemporâneo e à imposição de uma
cultura globalizada, que requer um encontro autêntico
com as jovens gerações, sem esquecer a exigência de
metodologias e instrumentos criativos que tornem o
anúncio do Evangelho coerente com a transformação
missionária que a Igreja abraçou. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições
indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a
sua missão no mundo”.
Ao falar da “função peculiar do catequista” o Santo
Padre reafirma o seu chamado “a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé que
se desenvolve nas suas diferentes etapas: desde o primeiro anúncio que introduz no querigma, passando
pela instrução que torna conscientes da vida nova em
Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã, até à formação permanente que
consente que cada batizado esteja sempre pronto “a
dar a razão da sua esperança a todo aquele que a peça”
(cf. 1Pd 3,15)... testemunha da fé, mestre e mistagogo,
acompanhante e pedagogo que instrui em nome da
Igreja”. Identidade que se desenvolve mediante a oração, o estudo e a participação na vida da comunidade.
Os requisitos fundamentais para este ministério são
elencados pelo motu proprio: “homens e mulheres de
fé profunda e maturidade humana, que tenham uma
participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam
capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna, recebam a devida formação bíblica,
teológica, pastoral e pedagógica, para ser solícitos comunicadores da verdade da fé, e tenham já maturado
uma prévia experiência de catequese; colaboradores
fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário e animados por
verdadeiro entusiasmo apostólico”.
A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina
dos Sacramentos publicará, posteriormente, o “Rito de
Instituição do Ministério Laical de Catequista”. Rito
que será utilizado pelo Bispo porque “o Catequista está
a serviço do Bispo e da Diocese”, sendo regulamentado
por cada Conferência Episcopal a formação, as normas
para a instituição e as formas de serviço do que forem
instituídos.
Instituir um ministério, por parte da Igreja, na realidade equivale a estabelecer que a pessoa investida daquele carisma realiza um autêntico serviço eclesial à
comunidade.

OUTONO: Sol, com pancadas de chuva
Manhã
de manhã. À noite, tempo firme.
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ção por meio do jornalismo para
incitar forças estrangeiras a impor
sanções contra Hong Kong e contra a China.
"Jornalistas normais são diferentes dessas pessoas. Não conspirem com eles", disse o secretário, durante uma entrevista coletiva. "Façam seu trabalho jornalístico com a liberdade que quiserem,
de acordo com a lei, desde que
não conspirem ou tenham qualquer intenção de violar a lei de segurança nacional."
A polícia congelou 18 milhões
de dólares honcongueses (R$ 11,7
milhões) em ativos pertencentes
a três empresas ligadas ao Apple
Daily e disse que a operação não
tinha como alvo a imprensa como
um todo. Reportagens de 2019,
segundo as autoridades, também
poderão ser usadas como provas
contra os acusados, embora sejam anteriores à lei de segurança
nacional, promulgada no ano
passado.
Em uma carta aos leitores, o
Apple Daily disse que foi vítima
de um ataque direto do regime,
mas que sua equipe "continuará
firme em seus postos com lealdade e lutará até o fim". Segundo o
comunicado, 38 computadores
usados pelos repórteres foram
apreendidos pelos policiais.
"Este é um ataque flagrante ao
lado editorial do Apple Daily",
disse Mark Simon, consultor de
Lai que está fora de Hong Kong, à
agência de notícias Reuters. "Eles
estão prendendo o pessoal editorial mais importante." Questionado por quanto tempo ele acha que
o jornal pode sobreviver, Simon
disse: "Eles decidem, não nós", referindo-se às autoridades honconguesas.
A operação de ontem foi a segunda vez que a polícia de Hong
Kong invadiu a sede do Apple
Daily. No ano passado, 200 homens entraram no prédio do jornal para prender Lai sob suspeita
de conluio com forças estrangeiras –um dos crimes punidos pela
legislação, que prevê penas que
podem chegar a prisão perpétua
para atos que sejam considerados
atividades subversivas, secessão e
terrorismo.
Lai está detido desde dezembro, teve seu pedido de fiança ne-

gado e já cumpriu várias sentenças por participar de comícios
não autorizados, incluindo a onda de manifestações que levou
multidões às ruas em 2019 e chamou a atenção da comunidade
internacional para as violações de
direitos individuais no território.
Muito popular em Hong Kong,
o Apple Daily foi fundado há 26
anos e mistura o discurso pró-democracia e as investigações jornalísticas sobre as figuras de poder na cidade com a cobertura da
vida de celebridades.
Steven Butler, coordenador do
Comitê para a Proteção de Jornalistas na Ásia, disse que a operação destrói a "ficção que restava
de que Hong Kong apoia a liberdade de imprensa." Para ele, a
China pode conseguir eliminar o
Apple Daily, mas "a um preço
exorbitante a ser pago pela população de Hong Kong, que desfrutou de décadas de livre acesso à
informação".
A operação ocorre ainda poucos dias depois de as democracias
mais ricas do mundo terem repreendido a China sobre os direitos humanos em uma cúpula do
G7 e a Otan, a aliança militar ocidental, ter alertado Pequim sobre
suas ambições.
A ação policial contra o Apple
Daily "demonstra ainda mais como a lei de segurança nacional está sendo usada para sufocar a liberdade de imprensa e de expressão em Hong Kong", disse a portavoz da União Europeia, Nabila
Massrali, em um comunicado
nesta quinta. "É essencial que todos os direitos e liberdades existentes dos residentes de Hong
Kong sejam totalmente protegidos, incluindo a liberdade de imprensa e de publicação."
O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic
Raab, também disse que a operação teve como objetivo silenciar
os dissidentes. "A liberdade de
imprensa é um dos direitos que a
China prometeu proteger na Declaração Conjunta e deve ser respeitado", disse, referindo-se ao
acordo que deveria garantir a autonomia de Hong Kong em relação ao regime central desde que
os britânicos devolveram o território à China em 1997.

OBAMACARE

Suprema Corte rejeita ação de Trump
Pela terceira vez, a Suprema
Corte dos Estados Unidos tomou
uma decisão que na prática mantém a lei de saúde aprovada durante a gestão do democrata Barack Obama. O veredito, dado por
maioria de sete dos nove juízes do
tribunal, representa uma derrota
para o ex-presidente Donald
Trump, que tentou por todos os
meios suprimir a legislação, mais
conhecida como Obamacare. Ele
tinha declarado apoio à ação rejeitada ontem.
A lei é considerada uma das
maiores reformas já realizadas no
sistema de saúde do país e, entre
outras medidas, criou regras para
estimular a população dos EUA a
terem um plano de saúde.
Em sua forma original, o Obamacare obrigava todos os americanos a adquirirem um seguro,
sob risco de sanções financeiras, e
exigia que as empresas aceitassem
qualquer cliente, independentemente de seu estado de saúde.
Mas os republicanos sempre consideraram o seguro obrigatório
um abuso de poder do governo.
A Suprema Corte confirmou a
lei em 2012, afirmando que as sanções econômicas poderiam ser
consideradas impostos e justificavam a intervenção governamental. Quando chegou à Casa Branca, Trump tentou revogar a lei no
Congresso, mas foi derrotado. Em
2017, porém, os congressistas republicanos conseguiram modificá-la, reduzindo para zero as multas por falta de seguro. Assim, estados controlados pelo partido
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Polícia de Hong Kong
invade redação de
jornal pró-democracia
uinhentos policiais de
Hong Kong invadiram a Redação do jornal pró-democracia Apple Daily e
vasculharam os computadores
de repórteres ontem, em uma
operação que, segundo as autoridades, tratava de esclarecer possíveis violações da controversa lei
de segurança nacional da ex-colônia britânica.
Durante a madrugada, a polícia honconguesa prendeu cinco
executivos do jornal –o editorchefe, o diretor-executivo, o diretor operacional, o vice-editorchefe e o diretor-presidente– e
agentes foram vistos mexendo
nos computadores da Redação
depois de entrarem com um
mandado de apreensão de materiais jornalísticos, incluindo telefones e notebooks de repórteres.
A operação é o mais recente revés para o magnata da mídia Jimmy Lai, 73, dono do Apple Daily e
um ferrenho crítico de Pequim.
Ele teve seus bens congelados pela lei de segurança nacional e,
atualmente, cumpre pena de prisão por participar de manifestações contra o regime chinês consideradas ilegais em Hong Kong.
O Apple Daily transmitiu a
operação policial ao vivo em sua
página no Facebook. As imagens
mostraram o momento em que os
policiais isolaram o complexo e
entraram no edifício.
"Eles chegaram por volta das
7h, nosso edifício está fechado",
afirma, no vídeo, um jornalista
não identificado. "Agora podemos observar que estão levando
caixas de material para o caminhão". Segundo o relato, a polícia
estava impedindo os profissionais
da redação de acessarem determinados andares e de usar vários
equipamentos.
Em comentários que ressoaram os alertas sobre as restrições
à liberdade de imprensa na cidade, o secretário de segurança
John Lee descreveu a redação do
jornal como uma "cena de crime"
e disse que a operação tinha como alvos aqueles que usavam
suas reportagens como "ferramentas para colocar em perigo" a
segurança nacional.
Segundo Lee, os cinco executivos foram detidos por conspira-
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passaram a entrar na Justiça para
anular toda a lei, argumentando
que sem o seguro obrigatório ela
não era mais válida. Na decisão divulgada nesta quinta, entretanto,
a maioria dos juízes da Suprema
Corte concordou que os autores

da ação -2 indivíduos e 18 estadosnão tinham razões para entrar na
Justiça porque não foram diretamente prejudicados pelo Obamacare. Assim, o caso foi decidido
sem que o tribunal chegasse a
analisar o mérito da questão.

Ladrão da
bicicleta de
casal racista
é branco
A polícia prendeu um homem branco suspeito de ter
furtado a bicicleta elétrica de
um casal no Leblon, na zona
sul do Rio de Janeiro, no último Dia dos Namorados. O
caso ganhou grande repercussão porque os donos do
veículo acusaram falsamente
um jovem negro pelo crime.
O instrutor de surf Matheus Ribeiro, 22, esperava a
namorada em frente ao
shopping do bairro com sua
própria bicicleta elétrica
quando foi questionado sobre o sumiço pela professora
de dança Mariana Spinelli e
pelo designer Tomás Oliveira, que são brancos. Ele denunciou o casal por racismo.
O real suspeito é Igor Martins Pinheiro, 22, preso preventivamente no fim da tarde
de quarta-feira passada
quando saía do prédio onde
morava com a mãe e o irmão
em Botafogo, também na zona sul, segundo o jornal O
Globo. Ele possui 28 anotações criminais, 14 por furto a
bicicletas.
No apartamento, os agentes da 14ª delegacia (Leblon)
acharam a bermuda que ele
usava no momento do crime
e ferramentas supostamente
usadas nos furtos, como um
alicate. Procurados, a assessoria da Polícia Civil e a delegada responsável, Natacha
Alves de Oliveira, ainda não
confirmaram as informações.
Os investigadores chegaram ao suspeito principalmente pela filmagem de uma
câmera de segurança. As
imagens mostram o jovem
parado na esquina, disfarçando e olhando em volta antes de arrombar o cadeado,
subir na bicicleta e sair pedalando entre os carros, em
ação que dura pouco mais de
um minuto.
O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais. Na
publicação que viralizou, Matheus Ribeiro diz que aguardava na rua quando um jovem
perguntou: "Você pegou essa
bicicleta ali agora, não foi?", e
a namorada falou: "É sim, essa
bicicleta é minha".
Ele afirma ter tentado provar que a bicicleta era dele,
com fotos antigas e a chave
do cadeado. O casal só recuou na acusação depois de
não ter conseguido abrir o
cadeado da bicicleta com a
chave que tinha. O rapaz então pede desculpa diversas
vezes e alega que "não estava
acusando, só estava perguntando".
"São coisas que encabulam o racista. Eles não conseguem entender como você
está ali sem ter roubado dele,
não importa o quanto você
prove", escreveu Ribeiro. "Ela
não tem ideia de quem levou
sua bicicleta, mas a primeira
coisa que vem à sua cabeça é
que algum neguinho levou."
O instrutor de surf, nascido no Complexo da Maré, registrou um boletim de ocorrência por racismo na segunda-feira passada na mesma
delegacia, que fica em frente
ao shopping. A polícia ouviu
o jovem e o casal, que afirmou que a bicicleta furtada
era idêntica à de Ribeiro.
Ambos foram demitidos
de seus empregos após a repercussão do caso e até o momento não se manifestaram
publicamente. Tomás Oliveira era designer na papelaria
Papel Craft e Mariana Spinelli era professora do estúdio
de dança Espaço Vibre, que
publicaram comunicados em
suas redes sociais.
Em entrevista ao RJ2, da
Globo, na terça-feira, Ribeiro
disse que "não quer dar ênfase só para o seu caso". "Toda
vez que acontecer isso com
algum negro, que ele se sinta
forte o suficiente para denunciar, para botar a cara, para
mostrar e falar que isso não é
certo. A gente não vai aceitar
isso", declarou.

