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Guedes quer
que os mais
ricos paguem
mais impostos

ATÉ PARECE

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, defendeu ontem o pa-
gamento de imposto pelos mais
ricos. Em audiência pública na
Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputados,
ele reiterou o apoio à tributação
dos dividendos (parcela do lucro
das empresas distribuídas aos
acionistas e sócios) em 20% e dis-
se que a segunda fase da propos-
ta de reforma tributária redistri-
bui o peso dos impostos sobre a
sociedade. O ministro admitiu
que a equipe econômica pode
mudar a proposta para acelerar a
redução de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) em troca
da tributação sobre os dividen-
dos. O corte, que seria de 5 pon-
tos percentuais (2,5 pontos em
2022 e 2,5 pontos em 2023), po-
deria ser reduzido em até 10 pon-
tos percentuais no próximo ano,
desde que haja medidas comple-
mentares que mantenham a ar-
recadação do governo. Atual-
mente, as empresas pagam 15%
de IRPJ para todo lucro até R$ 20
mil por mês e um adicional de 10
pontos percentuais para todo lu-
cro que passar esse limite, totali-
zando 25%. Além disso, pagam
9% de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), chegan-
do a uma tributação de 34% no
total. Segundo o ministro, a pro-
posta de reforma tributária reduz
a carga tributária para as empre-
sas e os assalariados. Ele acres-
centou que a tributação de divi-
dendos e a retirada de alguns
subsídios permitirão a diminui-
ção de impostos para pessoas fí-
sicas e empresas. PÁGINA 2

Vendas do comércio têm 2a alta
seguida e sobem 1,4 % em maio

O volume de vendas do comércio varejista subiu 1,4% em maio, na
comparação com abril. Trata-se da segunda alta consecutiva do se-
tor. O resultado foi divulgado ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Com o desempenho, o varejo está em ní-
vel 3,9% superior ao do pré-pandemia, registrado em fevereiro do
ano passado. Em relação a maio de 2020, as vendas subiram 16%. No

quinto mês do ano passado, o setor sentia os impactos da fase inicial
da crise sanitária, que provocou fechamento de lojas. Os resultados
vieram em patamar inferior ao projetado pelo mercado. Ontem, o IB-
GE também confirmou forte revisão no resultado de abril do comér-
cio. Assim, a alta em relação a março passou de 1,8%, dado divulgado
no mês passado, para 4,9%. PÁGINA 2

Presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) deter-
minou ontem a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da
Saúde Roberto Ferreira Dias (foto), exonerado do cargo do governo
de Jair Bolsonaro na semana passada após denúncia de pedido de
propina revelada pelo jornal Folha de S.Paulo. Aziz afirmou que o de-
poente mentiu em diversos pontos de sua fala e por isso determinou
que a Polícia Legislativa "recolhesse" o ex-diretor do ministério. "Ele

vai ser recolhido agora pela Polícia do Senado. Ele está mentindo
desde a manhã, dei chance para ele o tempo todo. Pedi por favor, pe-
di várias vezes. E tem coisas que não dá para os áudio que nós temos
do (Luiz Paulo) Dominghetti (vendedor de vacinas) são claros", afir-
mou Aziz. "Ele vai estar detido agora pelo Brasil, pelas vítimas que
morreram." Dias prestou depoimento no fim da tarde na sede da Po-
lícia Legislativa, no subsolo do Congresso. PÁGINA 3

COMPRA DE VACINA

DEMAGOGIA

CPI prende ex-diretor do Ministério
da Saúde acusado de pedir propina 

O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem sua intenção de
indicar o atual titular da AGU (Advocacia-Geral da União), André
Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no STF
(Supremo Tribunal Federal). Em entrevista à rádio Guaíba, Bol-
sonaro disse que ter que honrar seus compromissos. No passado,
ele havia prometido indicar alguém "terrivelmente evangélico"
para o STF. "Hoje em dia, é nossa intenção, sim, indicar o senhor
André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal", afirmou

Bolsonaro. O presidente disse que Mendonça tem "um notável
saber jurídico" e é um homem "sério, humilde", que "não abre
mão das suas convicções". "É uma pessoa ideal para o Supremo",
afirmou. "Como é bom, se uma vez por semana, nessas sessões
que são abertas no Supremo Tribunal Federal, começassem com
uma oração do André", afirmou Bolsonaro, para quem "uma pita-
da de religiosidade, de cristianismo dentro do Supremo, é bem-
vinda." PÁGINA 3

Bolsonaro sugere orações em sessões do STF ‘Governo’
empurra 4,3
mi para renda
muito baixa

DESGOVERNO

PÁGINA 2

Assassinato
põe em xeque 
atuações de
Brasil e ONU

HAITI

PÁGINA 4
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/06) 4,25%
Poupança 3
(8/7) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,60% (jun.)
IPCA 0,83% (mai.)
CDI
0,08 até o dia 7/jul
OURO
BM&F/grama R$ 300,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1780 Venda: 6,1786

EURO turismo 
Compra: 6,2492 Venda: 6,4292
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2322 5,2328
DÓLAR comercial
Compra: 5,2387 Venda: 5,2393
DÓLAR turismo
Compra: 5,2534 Venda: 5,4334

LOCAMERICA ON NM 28.80 +5.46 +1.49

LOCALIZA ON EJ NM 66.35 +5.42 +3.41

MAGAZ LUIZA ON EJ NM 22.01 +4.46 +0.94

WEG ON EJ NM 36.06 +4.37 +1.51

RAIADROGASILON NM 25.90 +5.07 +1.25

PETRORIO ON NM 19.84 −1.98 −0.40

CVC BRASIL ON NM 26.04 −0.95 −0.25

BRASKEM PNA N1 58.83 −0.32 −0.19

BANCO INTER UNT N2 77.27 −0.27 −0.21

YDUQS PART ON NM 31.48 −0.06 −0.02

VALE ON NM 114.10 +0.29 +0.33

PETROBRAS PN N2 28.05 +1.37 +0.38

ITAUUNIBANCOPN ED N1 29.68 +1.40 +0.41

BRADESCO PN EJ N1 24.88 +0.73 +0.18

MAGAZ LUIZA ON EJ NM 22.01 +4.46 +0.94

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.681,79 +0,30

NASDAQ Composite 14.665,063 +0,01

Euro STOXX 50 4.076,79 +0,75

CAC 40 6.529,49 +0,34

FTSE 100 7.151,02 +0,71

DAX 15.692,71 +1,17

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,54% / 127.018,71 / 1.923,83 / Volume: 29.132.886.764 / Quantidade: 3.630.541
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Economia

Dólar tem 7a alta
seguida e fecha em 
R$ 5,24; Bolsa sobe 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Dividido entre o alívio no
mercado externo e as tensões
internas, o dólar teve a sétima
alta seguida e fechou no maior
valor desde meados de maio.
A Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) se recuperou da
queda do dia anterior e voltou
a superar os 127 mil pontos,
ontem.

O dólar comercial encerrou
o dia vendido a R$ 5,24, com
alta de R$ 0,031 (0,6%). A cota-
ção chegou a atingir R$ 5,28 na
máxima do dia, por volta das
14h30, mas desacelerou após
a divulgação da ata da reunião
do Federal Reserve (Fed, Ban-

co Central norte-americano).
O documento previu que o ór-
gão manterá os estímulos à
maior economia do planeta
por algum tempo.

A moeda norte-americana
está no valor mais alto desde
27 de maio, quando fechou em
R$ 5,25. A divisa acumula alta
de 5,37%, em julho.

Na Bovespa, o dia foi mar-
cado pela recuperação. O Ín-
dice Bovespa (Ibovespa), fe-
chou aos 127.019 pontos, com
alta de 1,54%. O indicador
operou em alta durante toda a
sessão, mas acelerou os ga-
nhos no meio da tarde, tam-
bém após a divulgação da ata
do Fed.
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Vendas do comércio
crescem 1,4% em maio
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O
volume de vendas do
comércio varejista
subiu 1,4% em maio,

na comparação com abril. Tra-
ta-se da segunda alta consecuti-
va do setor. O resultado foi di-
vulgado ontem pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

Com o desempenho, o varejo
está em nível 3,9% superior ao
do pré-pandemia, registrado em
fevereiro do ano passado.

Em relação a maio de 2020, as
vendas subiram 16%. No quinto
mês do ano passado, o setor
sentia os impactos da fase inicial
da crise sanitária, que provocou
fechamento de lojas.

Os resultados vieram em pa-
tamar inferior ao projetado pe-

lo mercado.
Ontem, o IBGE também con-

firmou forte revisão no resulta-
do de abril do comércio. Assim,
a alta em relação a março pas-
sou de 1,8%, dado divulgado no
mês passado, para 4,9%.

"Com a pandemia, há um no-
vo cenário no comércio, com di-
ferenças marcantes. O carnaval,
por exemplo, não ocorreu neste
ano. Com isso, há ajustes recor-
rentes que são feitos, baseados
nas informações que chegaram
por último, que foram inseridas
naquele mês", afirmou Cristiano
dos Santos, gerente da pesquisa
do IBGE.

Segundo ele, a crise sanitária
trouxe maior volatilidade para a
pesquisa, o que exige ajustes
constantes. O analista frisou que
a revisão de abril foi "uma ques-

tão estatística" por conta do
ajuste sazonal.

Com o desempenho em maio,
as vendas do comércio acumula-
ram elevação de 5,4% em 12 me-
ses. No acumulado deste ano, o
setor registra alta de 6,8%.

Após o impacto inicial da cri-
se sanitária, as vendas ensaia-
ram retomada ao longo do se-
gundo semestre de 2020. Contu-
do, o avanço da Covid-19 na lar-
gada de 2021 e a redução de estí-
mulos à economia geraram per-
da de fôlego.

Conforme Santos, o avanço
de 1,4% nas vendas em maio,
frente a abril, pode ser associa-
do a uma combinação de fato-
res. Um deles é a própria base de
comparação fragilizada pela
piora da pandemia no começo
do ano. Outro fator mencionado

pelo gerente da pesquisa foi
uma espécie de adaptação das
lojas ao contexto de restrições
na crise sanitária.

"Há alguns fenômenos que
explicam os dois meses de alta",
definiu Santos.

Em maio, houve pagamentos
do auxílio emergencial. O bene-
fício, que havia sido retomado
em abril, é considerado uma for-
ma de estímulo ao consumo.

Segundo o IBGE, o aumento
de 1,4% no comércio, em maio,
foi acompanhado de taxas posi-
tivas em sete das oito atividades
pesquisadas. O maior avanço
nas vendas ocorreu dentro do
segmento de tecidos, vestuário e
calçados: 16,8%. Em seguida,
vieram combustíveis e lubrifi-
cantes (6,9%) e outros artigos de
uso pessoal e doméstico (6,7%).

MERCADOS

Guedes defende pagamento 
de imposto por mais ricos
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL – 

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes (foto), defendeu on-
tem o pagamento de imposto pe-
los mais ricos. Em audiência pú-
blica na Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos De-
putados, ele reiterou o apoio
à tributação dos dividendos (par-
cela do lucro das empresas distri-
buídas aos acionistas e sócios)
em 20% e disse que a segunda fa-
se da proposta de reforma tribu-
tária redistribui o peso dos im-
postos sobre a sociedade.

O ministro admitiu que a
equipe econômica pode mudar
a proposta para acelerar a redu-
ção de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) em troca da tri-
butação sobre os dividendos. O
corte, que seria de 5 pontos per-
centuais (2,5 pontos em 2022 e
2,5 pontos em 2023), poderia ser
reduzido em até 10 pontos per-

centuais no próximo ano, desde
que haja medidas complemen-
tares que mantenham a arreca-
dação do governo.

Atualmente, as empresas pa-
gam 15% de IRPJ para todo lucro
até R$ 20 mil por mês e um adi-

ATÉ PARECEGoverno Bolsonaro
empurra 4,3 milhões
para renda muito baixa 

METRÓPOLES

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS)

Em um ano, a pandemia do
coronavírus e o governo em-
purraram mais 4,3 milhões de
brasileiros para faixa de renda
do trabalho considerada muito
baixa nas regiões metropolita-
nas. O movimento, que preocu-
pa pesquisadores, foi verificado
na quarta edição do boletim
Desigualdade nas Metrópoles.

No primeiro trimestre de
2020, período inicial da crise
sanitária -o vírus foi identifica-
do no país no fim de fevereiro
do ano passado-, as regiões
metropolitanas somavam 20,2
milhões de pessoas em domi-
cílios com renda per capita do
trabalho inferior a um quarto
do salário mínimo. No mesmo
intervalo de 2021, o número
subiu para 24,5 milhões. O au-
mento de 4,3 milhões vem des-
sa comparação.

O boletim chegou ao resul-
tado com base em informações
da pesquisa Pnad Contínua, do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Entre o
primeiro trimestre de 2020 e
igual intervalo de 2021, o per-
centual de pessoas vivendo em
domicílios com renda menor
do que um quarto do salário
mínimo pulou de 24,5% para
29,4% nas metrópoles.

O estudo é produzido em
parceria entre PUCRS (Pontifí-
cia Universidade Católica do

Rio Grande do Sul), Observa-
tório das Metrópoles e RedOD-
SAL (Observatório da Dívida
Social na América Latina).

Os números consideram
apenas a renda do trabalho.
Ou seja, recursos de benefícios
sociais, como aposentadoria
ou Bolsa Família, não entram
no cálculo. O auxílio emergen-
cial também não -e, nos perío-
dos analisados, o benefício
não estava sendo pago.

Em 2021, um quarto do sa-
lário mínimo equivale a R$
275. No ano anterior, a R$
261,25. A renda per capita do-
miciliar corresponde ao rendi-
mento total do trabalho dividi-
do pela quantidade de pessoas
em cada residência.

"É um nível de renda muito
baixo, que reflete a dinâmica
do mercado de trabalho na
pandemia. Os dados mostram
a necessidade de benefícios
como o auxílio emergencial",
aponta André Salata, professor
do programa de pós-gradua-
ção em ciências sociais da
PUCRS e um dos coordenado-
res do boletim.

Segundo o estudo, a parcela
dos 40% mais pobres sofreu a
maior perda de renda nas me-
trópoles. No intervalo de um
ano, entre o primeiro trimestre
de 2020 e igual período de
2021, o rendimento dessa ca-
mada despencou 33,4% nas re-
giões metropolitanas.

Nota
CÂMARA APROVA URGÊNCIA E ACELERA 
PROJETO QUE LIMITA SUPERSALÁRIOS

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência do projeto que
regulamenta dispositivo da Constituição que trata dos limites
remuneratórios e que, segundo cálculos, poderia ajuda a União a
economizar até R$ 3 bilhões por ano. O requerimento de urgência
foi aprovado por unanimidade. A expectativa é que o projeto seja
votado na próxima terça-feira. O projeto se aplica a pagamentos
promovidos no âmbito da administração pública direta, autárquica e
fundacional da União, estados e municípios. Estão sujeitos à
regulamentação, entre outros, o presidente, vice-presidente,
ministros, governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais,
membros do Legislativo, do Ministério Público, dentre outros. De
acordo com o texto, não estão submetidos ao limite remuneratório
auxílio-alimentação, ressarcimentos de despesa médica e
odontológica, mensalidade de planos de saúde, adicional de férias,
pagamentos de férias não gozadas -em todos os casos, com limites
específicos. Estão contemplados ainda honorários de sucumbência
passíveis do abate teto e desconto de jetons (salários extras) de
ministros e servidores que integram conselhos de empresas públicas.

FOLHAPRESS

cional de 10 pontos percentuais
para todo lucro que passar esse
limite, totalizando 25%. Além
disso, pagam 9% de Contribui-

ção Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), chegando a uma tribu-
tação de 34% no total.

Segundo o ministro, a pro-
posta de reforma tributária re-
duz a carga tributária para as
empresas e os assalariados. Ele
acrescentou que a tributação de
dividendos e a retirada de al-
guns subsídios permitirão a di-
minuição de impostos para pes-
soas físicas e empresas.

Guedes também admitiu re-
visar o limite de renda para a de-
claração simplificada das pes-
soas físicas. A proposta enviada
ao Congresso no fim de junho
restringe a utilização do meca-
nismo a pessoas que ganhem
até R$ 40 mil por ano. Na avalia-
ção do ministro, atualmente
ocorrem abusos por parte de
pessoas com renda mais alta.
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País/São Paulo

Capital paulista 
pode vacinar todos os
adultos até 3 de agosto

CORONAVÍRUS

ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

A Prefeitura de São Paulo
projeta que conseguirá vaci-
nar 100% de sua população
adulta, com a primeira dose
de algum dos quatro imuni-
zantes usados na cidade, con-
tra a Covid-19, nos próximo 28
dias. O secretário municipal
da Saúde, Edson Aparecido, já
havia previsto isso para antes
do início de setembro mas,
ontem, indicou a viabilidade
para o próximo dia 3.

"Se continuar neste ritmo (de
vacinação), em 3 do oito (agos-
to) a gente vacinou todo mundo
com a primeira dose", afirmou o
titular da pasta, mostrando um
gráfico à reportagem.

Isso ocorre após o governo
municipal conseguir anteci-
par, para esta quarta, a imuni-
zação de pessoas com 40
anos, anteriormente prevista
para o próximo sábado. Apro-
ximadamente 134 mil pessoas
com esta faixa etária vivem na
cidade, segundo a prefeitura.
"Cerca de 60% do público ele-
gível do município de São
Paulo já foi vacinado. Segura-
mente, vamos alcançar 70%
da população vacinada com a
primeira dose até o dia 15 de
julho", afirmou o titular da
pasta, por meio de sua asses-
soria de imprensa.

O plano da prefeitura difere
do calendário estadual. Se-
gundo a gestão João Doria
(PSDB), as próximas faixas
etárias a serem vacinadas são:
35 a 39 anos (15 a 29 de julho),
30 a 34 anos (30 de julho a 15
de agosto), 25 a 29 anos (16 a
31 de agosto), e 18 a 24 anos
(1º a 15 de setembro).

O prefeito Ricardo Nunes
(MDB) acrescentou a possibili-
dade de que jovens, entre 12 e
17 anos, ainda possam ser vaci-
nados neste ano. Ele e o secretá-
rio municipal da Saúde se reu-
niram na terça-feira passada
com o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, com o qual o te-
ma foi debatido. A priorização
seria para adolescentes com co-
morbidades, que contabilizam
cerca de 961 mil na cidade, ain-
da segundo a prefeitura.

"Fomos à Brasília e o minis-
tro afirmou ser favorável [(va-
cinação de jovens), mas de-
pende do PNI (Programa Na-
cional de Imunizações). Isso já
está pautado (pelo órgão fede-
ral). Fizemos a sugestão para
que jovens com comorbidades
sejam priorizados", explicou
Nunes, em entrevista coletiva
durante o início da vacinação
de pessoas de 40 anos contra a
Covid-19, ontem, em um me-
gaposto na região de Santo
Amaro (zona sul).

COMPRA DE VACINA

CPI prende ex-diretor 
acusado de pedir propina 
P

residente da CPI da Co-
vid, o senador Omar
Aziz (PSD-AM) deter-

minou ontem a prisão do ex-di-
retor de logística do Ministério
da Saúde Roberto Ferreira Dias,
exonerado do cargo do governo
de Jair Bolsonaro na semana
passada após denúncia de pedi-
do de propina revelada pelo jor-
nal Folha de S.Paulo.

Aziz afirmou que o depoente
mentiu em diversos pontos de
sua fala e por isso determinou
que a Polícia Legislativa "reco-
lhesse" o ex-diretor do ministério.

"Ele vai ser recolhido agora

pela Polícia do Senado. Ele está
mentindo desde a manhã, dei
chance para ele o tempo todo.
Pedi por favor, pedi várias vezes.
E tem coisas que não dá para os
áudio que nós temos do (Luiz
Paulo) Dominghetti (vendedor
de vacinas) são claros", afirmou
Aziz. "Ele vai estar detido agora
pelo Brasil, pelas vítimas que
morreram."

Dias prestou depoimento no
fim da tarde na sede da Polícia
Legislativa, no subsolo do Con-
gresso. Agentes da polícia expli-
cam que deve ser lavrado um
termo circunstanciado e, em se-

guida, um termo de fiança.
Caso concorde em pagar,

Dias será liberado. Se não, será
encaminhado para unidade da
Polícia Federal.

Questionado pelo senador
governista Marcos Rogério
(DEM-RO) sobre a razão de
mandar prender Dias, o presi-
dente da CPI respondeu: "Perjú-
rio desde o início".

Marcos Rogério insistiu, pe-
dindo um "fato". "Vários, vá-
rios, vários. Dizer que não tinha
conhecimento que ia se encon-
trar com Dominghetti. Marcar
uma audiência relâmpago",

disse Omar.
Antes do término da sessão,

senadores governistas chega-
ram a pedir para que Omar re-
considerasse a detenção. Mar-
cos Rogério afirmou que a de-
cisão configura "abuso de au-
toridade".

"Caracteriza abuso de autori-
dade, uma ilegalidade flagrante,
e essa comissão está funcionan-
do concomitante com o plená-
rio", disse o senador, em refe-
rência ao regimento interno do
Senado, que impede o funciona-
mento de comissões quando o
plenário inicia a ordem do dia.

PF compra sistema que
cruzará dados biométricos
de 50 milhões de brasileiros

A PF (Polícia Federal) vai im-
plementar um sistema de segu-
rança para coletar, armazenar e
cruzar dados pessoais sensíveis
de 50,2 milhões de brasileiros nos
próximos quatro anos.

Chamado de Abis (sigla para
Solução Automatizada de Identi-
ficação Biométrica), o programa
poderá identificar pessoas a partir
do cruzamento de dados de reco-
nhecimento facial e de impressão
digital. Trata-se de uma evolução
do Afis (Sistema Automatizado de

Identificação de Impressões Digi-
tais), usado há 16 anos pela PF.

O contrato foi assinado na se-
gunda passada por Paulo Maiuri-
no, diretor-geral da PF. Segundo a
polícia, a ferramenta faz parte de
um projeto antigo do órgão, que
teve pedidos anteriores negados
por pendências junto ao TCU
(Tribunal de Contas da União). A
autoridade não divulgou quando
custou o sistema.

Em comunicado, a PF diz que o
Abis vai "proporcionar a unifica-

ção de dados" de secretarias de se-
gurança pública estaduais, e que
as polícias judiciárias terão acesso
seguro e eficiente ao que chama
de base biométrica nacional.

Nos primeiros anos, o sistema
deve reunir dados de 50 milhões,
mas depois será estendido para
agregar registros de quase toda a
população brasileira. De acordo
com a PF, o Abis entrará em fun-
cionamento abastecido com cer-
ca de 22,2 milhões de dados já co-
letados pelo Afis.

ESPIONAGEM

Bolsonaro volta a colocar eleições em
xeque e diz que Aécio derrotou Dilma
DANIEL CARVALHO/FOLHAPRESS

Ao defender o voto impresso
nas eleições de 2022 em uma
entrevista ontem, o presidente
Jair Bolsonaro disse que, sem o
artifício, um dos lados da dispu-
ta questionaria o resultado e
que, "obviamente", este seria o
lado dele.

"Eles vão arranjar problemas
para o ano que vem. Se este mé-
todo continuar aí, sem, inclusi-
ve, a contagem pública, eles vão
ter problemas. Porque algum la-
do pode não aceitar o resultado.

Este algum lado, obviamente, é
o nosso lado, pode não aceitar o
resultado", disse Bolsonaro em
entrevista à Rádio Guaíba, do
Rio Grande do Sul.

O presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Luiz Fux,
soltou uma nota para rebater o
chefe do Executivo.

Bolsonaro fez a defesa do vo-
to auditável, reafirmou que
apresentaria provas de que hou-
ve fraudes nas eleições de 2014 e
2018 e afirmou que, na disputa
entre Dilma Rousseff (PT) e Aé-
cio Neves (PSDB), foi o tucano

quem venceu o pleito.
"O nosso levantamento aqui,

né, o nosso levantamento, feito
por gente que entende do as-
sunto, que esteve presente lá
dentro, acompanhou toda a vo-
tação, ele garante que sim (Aé-
cio foi eleito)."

"E o que eu vi, eu não sou téc-
nico em informática, mas o que
eu vi, está comprovado, no meu
entender, a fraude em 2014. O
Aécio foi eleito em 2014", disse o
presidente, sem apresentar ne-
nhuma evidência -naquele dis-
puta Dilma Rousseff (PT) foi

reeleita com 52% dos votos, ante
48% do tucano Aécio, com van-
tagem de cerca de 3,5 milhões
de votos.

Na conversa com debatedo-
res simpáticos a ele, Bolsonaro
disse que "a democracia se vê
ameaçada por alguns de toga
que perderam a noção de até
onde vai [sic] os seus deveres,
os seus direitos"  e  acusou o
presidente do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), Luís Ro-
berto Barroso, de ser contra o
voto impresso por interesses
próprios.

SEM PROVAS

Butantan antecipa
entrega de Coronavac 
ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

O governador João Doria
(PSDB) disse ontem que o Ins-
tituto Butantan irá antecipar
em um mês a entrega das 100
milhões de doses de Corona-
vac ao Ministério da Saúde.

O contrato previa a entrega
até 30 de setembro, mas Doria
afirmou que as doses estarão
disponíveis até 31 de agosto.

O Butantan já entregou 53
milhões de doses e enviará mais
10 milhões na próxima semana.
Ainda segundo Doria, no dia 14
de julho está prevista a chegada
de mais 12 mil litros de insumo
para a produção de 20 milhões
de doses da Coronavac.

"Até 31 de agosto vamos
cumprir integralmente o com-
promisso previsto inicialmen-

te para o fim de setembro. Há
senso de urgência para salvar
vidas", disse o governador.

Doria também anunciou ter
comprado 4 milhões de doses
adicionais da Coronavac, dire-
tamente com o laboratório chi-
nês Sinovac. Destas, 2,7 mi-
lhões chegam nesta quarta-fei-
ra a São Paulo e até o dia 26 de
julho o estado deverá receber o
restante.

Segundo o governador, a
compra adicional vai permitir
a antecipação da vacinação em
São Paulo. Não foi informado
como será a antecipação do
calendário de imunização.

"Com isso, vamos antecipar
o calendário de vacinação em
São Paulo, sem interferir no
contrato do Butantan com o
Ministério da Saúde", explicou.

Doria libera comércio
e serviços até as 23h 

FUNCIONAMENTO

O governador João Doria
(PSDB) anunciou a ampliação
do funcionamento do comércio
em São Paulo a partir de ama-
nhã. Os estabelecimentos pode-
rão funcionar com até 60% da
capacidade e até as 23h.

Também anunciou a autori-
zação do retorno das aulas pre-
senciais no ensino superior e
técnico a partir de 2 de agosto.
Anteriormente, as faculdades e
universidades só podiam reabrir
para até 35% dos alunos na fase
amarela do Plano São Paulo.

Segundo Doria, o estado con-
tinua na fase de transição até 31
de julho, com toque de recolher
das 23h às 5h.

Até então, nessa fase, comér-
cio e serviços só podiam funcio-
nar até as 21h e lotação máxima
de 40%. Além disso, o toque de
recolher valia a partir das 21h.

A partir desta sexta, bares,
restaurantes, comércios e servi-
ços poderão funcionar por mais
duas horas e com até 60% da ca-
pacidade.

"Com a queda dos indicado-
res da pandemia no estado, va-
mos estender o funcionamento
por mais duas horas. É uma ex-
celente notícia para o comér-

cio", disse o governador"
A fase de transição vigora no

estado desde 18 de abril e vem
sendo prorrogada pela gestão
Doria.

A taxa de ocupação nas UTIs
(Unidades de Terapia Intensiva)
dedicadas ao tratamento de pa-
cientes com Covid-19 segue di-
minuindo no estado de São Pau-
lo, enquanto o índice de isola-
mento social permanece está-
vel, segundo dados do governo
paulista.

A lotação das UTIs está em
70% no estado. Na Grande São
Paulo está em 64%.

Segundo a gestão tucana,
desde março não havia redução
consecutiva nos três índices da
pandemia, número de casos, in-
ternações e de óbitos. A média
diária de mortes pela Covid-19
caiu 10,6% na última semana.

Além das mudanças para o
comércio, o governador tam-
bém anunciou a ampliação do
atendimento das instituições de
ensino superior e técnico no es-
tado. Elas poderão funcionar
com até 60% da capacidade para
atender os alunos de todos os
cursos em atividades práticas e
laboratoriais.

Bolsonaro sugere orações em
sessões do STF com Mendonça 
DANIEL CARVALHO/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
confirmou ontem sua intenção
de indicar o atual titular da AGU
(Advocacia-Geral da União), An-
dré Mendonça, para a vaga do
ministro Marco Aurélio Mello no
STF (Supremo Tribunal Federal).

Em entrevista à rádio Guaíba,
Bolsonaro disse que ter que hon-
rar seus compromissos. No pas-
sado, ele havia prometido indi-
car alguém "terrivelmente evan-
gélico" para o STF. "Hoje em dia,
é nossa intenção, sim, indicar o
senhor André Mendonça para o
Supremo Tribunal Federal", afir-
mou Bolsonaro.

O presidente disse que Men-
donça tem "um notável saber ju-
rídico" e é um homem "sério, hu-
milde", que "não abre mão das
suas convicções". "É uma pessoa
ideal para o Supremo", afirmou.

Bolsonaro disse que, na reu-
nião ministerial, Mendonça fa-
lou por dez minutos sobre sua
possível ida para o STF -além da
indicação oficial, ele precisa ser
sabatinado e aprovado pela CCJ
(Comissão de Constituição e Jus-
tiça) e pelo plenário do Senado.

Em reunião fechada com o
presidente do Supremo, Luiz
Fux, em 8 de junho, Bolsonaro
já havia dito que escolheria
Mendonça.

Mendonça enfrenta resistên-
cia no Senado, a começar pelo
presidente da CCJ, senador Davi
Alcolumbre (DEM-AP). O sena-
dor seria recebido no Palácio do
Planalto ontem.

O encontro não consta da
agenda pública, mas está na
agenda privativa, que Bolsonaro
acabou mostrando para a câme-
ra durante a entrevista.

Em outra frente, Mendonça

tem circulado pelo Senado em
busca de apoio dos parlamenta-
res. Em almoço com senadores
de PL, DEM, PP e PSDB, Men-
donça continuou a se apresentar
como provável indicado ao STF.
Durante a conversa, ouviu recla-
mações dos parlamentares sobre
decisões monocráticas de minis-
tros do Supremo que entram em
confronto com o Congresso.

Apesar de não ser bem visto
por alguns grupos no Legislativo,
o advogado-geral, segundo pes-
soas que participaram do encon-
tro, foi bem recebido.

Parlamentares avaliam que o
cenário deve se tornar mais favo-
rável a Mendonça à medida que
ele se apresentar a outros sena-
dores. Há quase um mês, ele vem
conversando individualmente
com os principais nomes das
bancadas.

De acordo com Bolsonaro, o

titular da AGU disse em seu dis-
curso o que pensava do governo
e afirmou também sua convicção
religiosa, levando parte dos pre-
sentes às lágrimas. O presidente
da República defendeu ainda
que, caso Mendonça chegue ao
STF, a corte abra sessões com
orações.

"Como é bom, se uma vez
por semana, nessas sessões que
são abertas no Supremo Tribu-
nal Federal, começassem com
uma oração do André", afirmou
Bolsonaro, para quem "uma pi-
tada de religiosidade, de cristia-
nismo dentro do Supremo, é
bem-vinda."

O presidente disse ainda que,
se fizessem uma prova com An-
dré Mendonça, ele tiraria acima
de 9,5. "Então, é uma pessoa que
vai nos orgulhar", disse. "Ele vai
defender o Brasil dentro do Su-
premo Tribunal Federal".

DEMAGOGIA

INVERNO: Dia de sol com algumas nuvens.
Noite com poucas nuvens.Manhã Tarde Noite

06:49 17:34
11º23º 5%

Nota
CONSELHO DE ÉTICA
APROVA SUSPENSÃO
DE DANIEL SILVEIRA
POR SEIS MESES 

O Conselho de Ética da
Câmara aprovou o parecer do
deputado Fernando Rodolfo
(PL-PE) que recomenda a
suspensão por seis meses do
mandato do bolsonarista
Daniel Silveira (PSL-RJ) por
ter publicado um vídeo com
ataques ao Supremo Tribunal
Federal e apologia à ditadura
militar. O parecer foi
aprovado por 12 a 8.
Deputados de PT, PSOL, PSB,
Novo e PSDB protocolaram
voto em separado pedindo a
perda de mandato do
bolsonarista. Em resposta às
manifestações contrárias a
seu relatório, Rodolfo
defendeu seu parecer.
"Imunidade parlamentar não
é impunidade”. 



4

Mundo/Rio de Janeiro
Quinta-feira, 8 de julho de 2021

Morte de presidente
mostra fracasso 
da ONU e do Brasil

HAITI

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

E
m 2004, a ação de gan-
gues no Haiti tornava o
país caribenho ingover-

nável e ameaçava a integridade
física do então presidente,
Jean-Bertrand Aristide. Em
2021, a ação de gangues no Hai-
ti continua tornando o país ca-
ribenho ingovernável e termi-
nou no assassinato do presi-
dente Jovenel Moïse.

Entre os  dois  momentos
históricos, houve um experi-
mento da comunidade inter-
nacional  com participação
efetiva do Brasil que, como se
vê agora, teve resultados práti-
cos decepcionantes, para dizer
o mínimo.

Durante mais de uma déca-
da, uma missão de paz da ONU
procurou construir as institui-
ções de um país que vive em
turbulência praticamente inin-
terrupta desde sua independên-
cia, em 1804.

A inspiração que a "Repúbli-
ca Negra" gerou em movimen-
tos populares na América Lati-
na e na África, por ter sido for-
mada por descendentes de es-
cravos, dissipou-se em uma su-
cessão de golpes, massacres e
conflitos armados ao longo dos
séculos seguintes.

À pobreza material do Haiti
somou-se a desfortuna da loca-
lização geográfica, em uma re-
gião suscetível a furacões e ter-
remotos, que atrasaram ainda
mais qualquer perspectiva de
desenvolvimento.

Em 2004, com Aristide sitia-
do por grupos armados que
controlavam a capital, Porto
Príncipe, e outras cidades im-
portantes, uma ação liderada
por EUA e França "convidou" o
presidente a renunciar, no que
depois acabou denunciado por
seus partidários como um golpe
disfarçado.

Entrou em cena logo em se-
guida uma robusta missão in-
ternacional, a Minustah, cujo

componente militar foi ofereci-
do e prontamente aceito pelo
Brasil, na época vivendo o início
da ambiciosa política externa
dos governos de Luiz Inácio Lu-
la da Silva (PT).

Durante os 13 anos seguin-
tes, excetuando-se breves inter-
valos, generais brasileiros co-
mandaram um contingente in-
ternacional que chegou a reunir
mais de 7.000 militares, vindos
de 22 países.

Não foi uma aventura barata,
mas que foi bancada por trazer
retornos em termos de prestígio
internacional e treinamento de
tropas. A despesa para os cofres
brasileiros é calculada em R$
2,5 bilhões. No período, 37 mil
brasileiros foram enviados ao
país caribenho.

Ironicamente, muitos dos
generais cujas carreiras se be-
neficiaram da missão, patroci-
nada sobretudo pelo governo
Lula, vieram a ocupar cargos
importantes sob Jair Bolsonaro.

Entre eles está o primeiro co-
mandante da tropa, o general
Augusto Heleno Ribeiro, atual-
mente ministro-chefe do Gabi-
nete de Segurança Institucional
da Presidência.

De imediato, Heleno recebeu
como primeira missão dar com-
bate aos grupos armados que
controlavam o centro da capi-
tal. Se a tarefa foi relativamente
bem-sucedida naquele mo-
mento, obrigando as gangues a
um recuo, não faltaram indícios
de exageros nas operações.

O episódio mais controverso,
que teve o comando direto do
general brasileiro, foi a Opera-
ção Punho de Aço, contra o che-
fe de gangue Emmanuel
"Dread" Wilmer, em 6 de julho
de 2005. O ataque na favela de
Cité Soleil, com um contingente
de 440 militares, cumpriu o ob-
jetivo de eliminar Wilmer e
comparsas, mas imediatamente
surgiram acusações de mortes
de civis. Os números citados
chegavam a até 60 vítimas.

Magistrada
manda 
soltar pastor
Everaldo

A desembargadora Simone
Schreiber, do Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região (TRF-
2), aceitou, parcialmente,
o habeas corpus com pedido
de liminar, do advogado Mar-
cos Crissiuma, defensor do
pastor Everaldo Dias Pereira, e
suspendeu a fiança de R$ 1 mi-
lhão determinada na quinta-
feira passada pela juíza federal
substituta da 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro,
Caroline Vieira Figueiredo. A
desembargadora também sus-
pendeu a prisão do pastor.

“Considero a decisão justa
e correta, pois não havia justifi-
cativa alguma para a fixação de
fiança de um milhão de reais”,
disse o advogado. Presidente
do PSC, o pastor Everaldo foi
preso no dia 28 de agosto de
2020 na  Operação Tris in
Idem, um desdobramento
da Operação Placebo, que in-
vestiga atos de corrupção em
contratos públicos do governo
do Rio de Janeiro. A ação auto-
rizada pelo ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
Benedito Gonçalves incluiu
o afastamento do governador
do Rio, Wilson Witzel, por 180
dias, que acabou resultando
na perda do cargo em abril
deste ano.

A desembargadora enten-
deu também que há motivos
para a suspensão da prisão do
pastor, licenciado da presidên-
cia do Partido Social Cristão
(PSC), atendendo pedido do
advogado, e manteve as medi-
das cautelares como o uso de
tornozeleira eletrônica. A ins-
talação deve ser feita em três
dias. Para Simone Schreiber, a
finalidade de determinar o pa-
gamento de fiança é vincular o
afiançado ao processo, obri-
gando-o ao comparecimento
nos atos ou do inquérito, sen-
do descabido um arbitramen-
to em valor que impossibilite o
pagamento, que resultaria na
negação da liberdade.

SEM FIANÇA

INVERNO: Sol com algumas nuvens. 
Não chove..

Manhã Tarde Noite
06:34 17:21

13º25º 5%

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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