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cyan magenta  amarelo  preto

PM iniciou
tumulto que
terminou com
9 mortes 

PARAISÓPOLIS

A Polícia Civil de São Paulo
concluiu que a morte das nove
pessoas durante um baile funk
na favela de Paraisópolis, em de-
zembro de 2019, ocorreu em de-
corrência de um tumulto provo-
cado pela ação de um grupo de
policiais militares. A conclusão
está no relatório de indiciamento
assinado pelo delegado  Manoel
Fernandes Soares, ao qual a re-
portagem teve acesso, e afasta a
tese de legítima defesa sustenta-
da pelos PMs e aceita pela corre-
gedoria da corporação. "Diante
do exposto até aqui, verifica-se
que, objetivamente, a atuação do
pelotão da 1º Companhia e Força
Tática M-16011, em ambos os
entroncamentos da via em que
se realizada o baile da DZ7, de-
ram causa à correria de multidão
de pessoas”, diz.  PÁGINA 3

Leilão de
energia gera
R$ 4 bi em
investimentos

RENOVÁVEIS

Leilão de energias renováveis
realizado ontem contratou R$ 4
bilhões em investimentos em
hidrelétricas, térmicas a bio-
massa e usinas eólicas e solares.
São 884,8 MW (megawatts) em
nova capacidade de geração,
com início de operações a partir
de 2024. Foram realizados dois
leilões, um com entrega em três
anos e outro com entrega em
quatro anos. No primeiro, fo-
ram contratadas 33 empresas
geradoras, com deságio médio
de 30,83%. O segundo teve 18
empreendimentos e deságio
médio de 28,82%. Como o início
das operações ocorre a partir de
três anos, os projetos contrata-
dos no leilão desta quinta não
têm impacto na crise energética
atual. PÁGINA 2

O presidente Jair Bolsonaro (foto) fez ontem novas ameaças em
relação ao pleito do ano que vem, quando ele deve disputar a reelei-
ção ao Palácio do Planalto. "Eleições no ano que vem serão limpas.
Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições", decla-
rou a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada. A fala foi trans-
mitida por um site bolsonarista. Bolsonaro tem feito recorrentes afir-
mações falsas sobre as eleições no Brasil, com acusações infundadas
de que pleitos passados foram fraudados e que ele só será derrotado
em 2022 caso haja irregularidade semelhante -pesquisas recentes
apontam o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). A principal estratégia do presidente é questionar a segurança
das urnas eletrônicas, sistema usado desde 1996 e considerado efi-
ciente e confiável por autoridades e especialistas no país. O próprio
Bolsonaro foi eleito para o Legislativo usando o sistema em diferen-
tes ocasiões, assim como venceu o pleito para o Palácio do Planalto
em 2018 da mesma forma. Bolsonaro defende a adoção do voto im-
presso -segundo ele, auditável. PÁGINA 3

FOLHAPRESS

Depois de declarar uma batalha contra os responsáveis pelo assas-
sinato do presidente Jovenel Moïse, as autoridades do Haiti prende-
ram mais suspeitos do crime ontem. Na noite de quarta-feira, quatro
criminosos foram mortos, e outros dois, detidos. Com as novas de-
tenções, o número de capturados chegou a seis, o que inclui pelo me-
nos um cidadão americano, de acordo com o relato de Mathias Pier-
re, ministro haitiano responsável por assuntos eleitorais, ao jornal
Washington Post. Segundo Pierre, um homem americano identifica-
do como James Solages está entre os presos, e acredita-se que pelo

menos mais um dos detidos seja um cidadão haitiano-americano. As
autoridades, no entanto, ainda não forneceram evidências do supos-
to envolvimento dos detidos no assassinato de Moïse. A possibilida-
de de interferência americana já havia sido apontada pelo embaixa-
dor haitiano nos EUA, Bocchit Edmond. Segundo ele, os criminosos
que invadiram a casa de Moïse alegavam ser membros da agência  
americana antidrogas (DEA, na sigla em inglês). Horas depois, Ned
Price, porta-voz da diplomacia americana, refutou a teoria e classifi-
cou as acusações de "absolutamente falsas". PÁGINA 4

Em novo recorde, reprovação
de Bolsonaro sobe para 51%

DATAFOLHA

PÁGINA 3

‘Caguei’ para CPI, não vou
responder nada, diz Bolsonaro

BOCA SUJA

PÁGINA  3

Bolsonaro acena
com golpe ao
falar de eleições
‘limpas’ em 2022

Puxado pela energia elétrica, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) teve variação de 0,53% em junho. O resultado
ocorreu após avanço de 0,83% em maio, informou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) ontem. O IPCA é o indicador ofi-
cial de inflação do país. A variação veio em nível abaixo do esperado

pelo mercado. Analistas consultados pela agência Bloomberg proje-
tavam alta de 0,59% no sexto mês do ano. Mesmo com a desacelera-
ção em junho, o IPCA chegou a 8,35% no acumulado de 12 meses. Ou
seja, ampliou a distância em relação ao teto da meta de inflação per-
seguida pelo BC (Banco Central). PÁGINA 2

IBGE

DITADURA

Inflação sobe 0,53% em junho 
e chega a 8,35% em 12 meses

HAITI

Americano envolvido em assassinato

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

São Bento,
Abade

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/06) 4,25%
Poupança 3
(9/7) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,60% (jun.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,10 até o dia 8/jul
OURO
BM&F/grama R$ 303,76
EURO Comercial 
Compra: 6,2235 Venda: 6,2241

EURO turismo 
Compra: 6,2946 Venda: 6,4746
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2581 5,2587
DÓLAR comercial
Compra: 5,2532 Venda: 5,2538
DÓLAR turismo
Compra: 5,2725 Venda: 5,4525

IGUATEMI ON NM 40.31 +1.74 +0.69

BR MALLS PARON NM 10.07 +0.50 +0.05

LOJAS RENNERON NM 44.57 +0.34 +0.15

MULTIPLAN ON N2 23.06 +0.13 +0.03

SUZANO S.A. ON NM 60.98 +0.05 +0.03

SID NACIONALON 44.09 −4.42 −2.04

LOCAWEB ON NM 25.23 −3.56 −0.93

SUL AMERICA UNT N2 32.37 −3.92 −1.32

WEG ON NM 34.73 −3.69 −1.33

TIM ON NM 11.24 −3.44 −0.40

VALE ON NM 113.66 −0.39 −0.44

PETROBRAS PN N2 27.49 −2.00 −0.56

BRADESCO PN EJ N1 24.59 −1.17 −0.29

ITAUUNIBANCOPN ED N1 29.29 −1.31 −0.39

ITAUSA PN N1 11.17 −0.53 −0.06

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.421,93 -0,75

NASDAQ Composite 14.559,784 -0,72

Euro STOXX 50 3.989,26 -2,15

CAC 40 6.396,73 -2,01

FTSE 100 7.030,66 -1,68

DAX 15.420,64 -1,73

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,25% / 125.427,77 / -1.590,94 / Volume: 29.917.516.054 / Quantidade: 3.528.234
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Economia

Dólar tem leve alta 
e fecha a R$ 5,25 após
intervenção do BC 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em mais um dia tenso no
mercado financeiro, o dólar
chegou a ultrapassar R$ 5,30 e
só desacelerou após o Banco
Central (BC) intervir no merca-
do. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu 1,25% e
acumula perda na semana.

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,255, com
alta de 0,29%. Na máxima do
dia, por volta das 11h30, a cota-
ção chegou a R$ 5,31, mas o BC
entrou no mercado, vendendo
US$ 500 milhões de contratos
de swap cambial (equivalente à
venda de dólares no mercado

futuro), segurando a alta pelo
resto do dia.

Essa foi a oitava sessão segui-
da de alta da moeda norte-ame-
ricana, que acumula alta de
5,67% em julho e de 1,29% em
2021. A divisa está no maior ní-
vel desde 27 de maio, quando
também fechou a R$ 5,255.

O mercado de ações não sus-
tentou a recuperação do dia an-
terior e teve ontem um novo dia
de perdas. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou o dia aos
125.428 pontos, com recuo de
1,25%. O indicador acumula
queda de 1,72% na semana e de
1,08% em julho. Em 2021, o ín-
dice ainda está em alta: 5,39%.
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IBGE

Inflação oficial sobe 0,53% 
e atinge 8,35% em 12 meses
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

P
uxado pela energia elétri-
ca, o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-

dor Amplo) teve variação de
0,53% em junho. O resultado
ocorreu após avanço de 0,83% em
maio, informou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) ontem.

O IPCA é o indicador oficial de
inflação do país. A variação veio
em nível abaixo do esperado pelo
mercado. Analistas consultados
pela agência Bloomberg projeta-
vam alta de 0,59% no sexto mês
do ano.

Mesmo com a desaceleração
em junho, o IPCA chegou a 8,35%
no acumulado de 12 meses. Ou
seja, ampliou a distância em rela-
ção ao teto da meta de inflação
perseguida pelo BC (Banco Cen-
tral). No acumulado até maio, a
variação estava em 8,06%.

Em 2021, o teto da meta de
inflação em 12 meses é de

5,25%. O centro é de 3,75%.
O resultado de junho (0,53%) é

o maior para o mês desde 2018
(1,26%). À época, o Brasil vivia os
reflexos da greve dos caminho-
neiros. A variação em 12 meses
(8,35%) é a mais robusta desde se-
tembro de 2016 (8,48%), quando
o país passava por recessão.

Dos nove grupos de produtos
e serviços pesquisados, oito ti-
veram alta em junho, conforme
o IBGE. O maior impacto (0,17
ponto percentual) foi de habita-
ção. O grupo subiu 1,1%, princi-
palmente por causa da energia
elétrica (1,95%).

Embora tenha desacelerado
em relação ao mês anterior
(5,37%), a conta de luz teve o
maior peso individual no índice
de junho (0,09 p.p.). O segundo
impacto individual foi da gasolina
(0,04 p.p.). O combustível avan-
çou 0,69% em junho, após alta de
2,87% em maio.

"A energia continuou subindo
muito por conta da bandeira tari-

fária vermelha patamar 2, que
passou a vigorar em junho e
acrescenta R$ 6,243 à conta de luz
a cada 100 quilowatts-hora con-
sumidos. Em maio, estava em vi-
gor a bandeira vermelha patamar
1, cujo acréscimo é menor (R$
4,169). Os preços, porém, desace-
leraram em junho devido aos di-
versos reajustes captados em
maio nas áreas pesquisadas. Em
junho, tivemos apenas o reajuste
médio de 8,97%, em Curitiba, no
fim do mês", afirma André Filipe
Guedes Almeida, analista da pes-
quisa do IBGE.

Conforme Almeida, não foi
possível observar efeito da de-
manda aquecida sobre os preços.

"Quando a gente fala de de-
manda, geralmente olha para in-
flação de serviços, que ainda está
abaixo do índice geral. Não dá
para afirmar categoricamente
que temos uma inflação de de-
manda. É óbvio que a retomada
da economia e a melhora no con-
texto da pandemia podem in-

fluenciar [nos próximos meses]",
relatou.

Almeida reforçou que os pre-
ços administrados têm provoca-
do recente aumento da inflação.
Esse grupo inclui energia e com-
bustíveis.

Em 12 meses até junho, os ad-
ministrados subiram 12,99%,
conforme o IBGE. Enquanto isso,
a cesta de serviços avançou
2,24%.

O IPCA ganhou corpo ao longo
da pandemia. Em um primeiro
momento, houve disparada de
preços de alimentos e, em segui-
da, avanço de combustíveis. Alta
do dólar e avanço das commodi-
ties ajudam a explicar o compor-
tamento dos preços.

Não bastasse essa combina-
ção, a crise hídrica também pas-
sou a ameaçar o controle da infla-
ção. É que a escassez de chuva
eleva os custos de geração de
energia elétrica no país. O reflexo
é a conta de luz mais cara nos la-
res dos brasileiros.

MERCADOS

Leilão de energia renovável
contrata R$ 4 bi em investimentos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Leilão de energias renováveis
realizado ontem contratou R$ 4
bilhões em investimentos em hi-
drelétricas, térmicas a biomassa e
usinas eólicas e solares. São 884,8
MW (megawatts) em nova capa-
cidade de geração, com início de
operações a partir de 2024.

Foram realizados dois leilões,
um com entrega em três anos e
outro com entrega em quatro
anos. No primeiro, foram contra-
tadas 33 empresas geradoras,
com deságio médio de 30,83%. O
segundo teve 18 empreendimen-
tos e deságio médio de 28,82%.

Como o início das operações
ocorre a partir de três anos, os
projetos contratados no leilão
desta quinta não têm impacto na
crise energética atual. Para resol-

ver o problema de 2021, o gover-
no anunciou que buscará térmi-
cas sem contrato para injetar
energia na rede.

"Tivemos um resultado muito
bom, atendendo à demanda das
empresas de distribuição, refor-
çando o interesse em fontes reno-
váveis e gerando economia para o
consumidor", disse nesta quinta
Rui Altieri, presidente do Conse-
lho de Administração da CCEE
(Câmara Comercializadora de
Energia Elétrica).

Nesses leilões, os projetos de
geração disputam contratos com
distribuidoras de energia. Apenas
três empresas se compromete-
ram a comprar a energia nova, a
Celpa, Cemar e Light, que operam
no Pará, no Maranhão e no Rio de
Janeiro.

O baixo número de compra-

dores já era esperado pelo mer-
cado, já que as distribuidoras de
eletricidade do país vivem um
cenário de sobrecontratação de
energia, provocado pela queda
nas projeções de demanda após
a pandemia.

"Enquanto as distribuidoras
não tiverem em seu portfólio ne-
cessidade de contratação, o resul-
tado vai ser mais ou menos esse",
afirmou Altieri. A CCEE estima
que, na média, a sobrecontrata-
ção durará até 2024 ou 2025.

Os projetos vencedores esta-
rão localizados em dez estados
brasileiros. Usinas eólicas no Nor-
deste tiveram a maior potência
contratada. Depois, vieram usi-
nas solares, também localizadas
em estados nordestinos.

O gerente executivo da Secre-
taria Executiva de Leilões da

Aneel (Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica), André Patrus, frisou
que os deságios representaram
economia de R$ 2,5 bilhões aos
consumidores, o que equivale a
redução de 1,31 ponto percentual
na tarifa, hoje pressionada pelos
custos da crise hídrica.

No fim de junho, o governo
realizou outros dois leilões para
contratar energia com entrega a
partir de 2025. A concorrência foi
vencida pela Petrobras, que en-
trou na disputa com uma térmica
a gás natural em Cubatão (SP).

A demanda também foi pe-
quena, com apenas três distribui-
doras de eletricidade do país inte-
ressadas nos contratos, que so-
maram 162,5 MW médios em
contratos e tiveram deságio em
torno de 50% sobre os preços pre-
vistos em edital.

CCEE

Bolsonaro e presidente argentino se
desentendem em reunião do Mercosul
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

Em uma reunião virtual mar-
cada pela fricção entre as partes
e uma transmissão fragmenta-
da, Brasil e Argentina se enfren-
taram ontem e deixaram claras
suas diferenças a respeito da re-
dução da TEC (Tarifa Externa
Comum) e da flexibilização de
regras comerciais do Mercosul.

Brasil e Uruguai defendem
uma redução radical da tarifa,
enquanto a Argentina prefere
uma redução gradual e menor,
evitando aplicá-la ao setor in-
dustrial, pelo menos até janeiro.
O Brasil insiste que o bloco dei-
xe de ser guiado por "questões
ideológicas".

A Argentina também se opõe
à proposta lançada pelo Uru-
guai, e que conta com apoio dos
demais países, de que os mem-

bros do Mercosul sejam libera-
dos para negociar tratados co-
merciais de forma independen-
te. Outro ponto de atrito entre os
participantes é a necessidade de
que qualquer alteração no acor-
do seja feito por consenso.

O Brasil assume agora a pre-
sidência pro-tempore do bloco.
Nos últimos seis meses o cargo
estava com a Argentina.

Em seu discurso, o presiden-
te brasileiro, Jair Bolsonaro (fo-
to), afirmou que no mandato ar-
gentino "não se avançou na mo-
dernização" do Mercosul, e que
não seria possível deixar que o
bloco "continue sendo sinôni-
mo de ineficiência".

Ele criticou mais uma vez a ar-
gentina, dizendo que "o semestre
que se encerrou não apresentou
resultados concretos".

Bolsonaro ainda cometeu

uma gafe no início de sua fala.
Ao referir-se à "presidência bra-
sileira" do bloco, disse "pande-
mia brasileira".

O encontro virtual teve como
anfitriã a Argentina. O presiden-
te do país, Alberto Fernández,
abriu o encontro com uma
transmissão a partir da Casa Ro-
sada lembrando os 30 anos do
bloco, celebrados neste ano, e
evocando as suas "regras funda-
cionais".

"São regras, e abandonar o
consenso entre os países para
negociar por fora significa des-
cumprir as regras", disse. Ele se
referia à decisão manifestada pe-
lo governo uruguaio, ontem, de
buscar acordos fora do Mercosul,
embora sem abandonar o bloco.

"A globalização em que acre-
ditamos é uma globalização
mais regionalizada, que fortale-
ça as cadeias regionais de pro-
dução, e queremos mais cadeias
regionais, e não menos", disse o
argentino.

BLOCO

MARCOS CORRÊA/PR

Consórcio Via Brasil
arremata BR-163  

CONCESSÃO

Com apenas um consórcio
concorrente, o governo conce-
deu ontem trecho de 1.009 qui-
lômetros das rodovias BR-163 e
BR-230 entre o Mato Grosso e o
Pará, hoje uma das principais
rotas de escoamento da produ-
ção de grãos do Centro-Oeste.

O Consórcio Via Brasil ofe-
receu deságio de 8,09% sobre a
tarifa de pedágio máxima, pro-
pondo cobrar R$ 7,867 para ca-
da 100 quilômetros. O grupo é
liderado pela Conasa Infraes-
trutura, com participação das
empresas Zeta Infraestrutura,
Construtora Rocha Cavalcante
e M4 Investimentos e Partici-
pações.

O consórcio opera rodovias
estaduais no Mato Grosso e es-
treia em rodovias federais ao
vencer o leilão da BR-163, que
tem investimentos previstos em
R$ 1,87 bilhão e custos de opera-
ção estimados em R$ 1,2 bilhão.

Os investimentos estarão fo-
cados na construção de vias au-
xiliares, acostamentos, pistas
adicionais e melhoria nas passa-
gens por centros urbanos. Não
há previsão de duplicação da
via, que teve sua pavimentação
concluída em 2019.

"Aquela história de viagem
perdida, atoleiro, lama, está fi-
cando no passado", disse após o
leilão o ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas,
que minimizou a pouca compe-
tição. "A gente fica feliz de ver
um grupo novo nas nossas ro-
dovias federais".

O edital prevê um prazo de
concessão de apenas dez anos,
bem inferior aos 25 a 35 anos de
concessões rodoviárias no país,
já que a expectativa é que o fluxo
de cargas caia abruptamente
com o início das operações da
Ferrogrão, ferrovia que fará o
mesmo trajeto.

Nota
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS REGISTRA ALTA DE
5% NO CONSUMO NOS PRIMEIROS MESES DE 2021

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) diz ter
identificado uma alta de 5,32% no consumo por parte dos
brasileiros entre janeiro e maio deste ano. O valor, registrado pelo
Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros Abras, supera
em 2,88% os resultados do setor no mesmo período no ano
passado. De acordo com a associação, o desempenho pode ser
explicado por fatores como o auxílio emergencial oferecido pelo
governo federal e o pagamento da primeira parcela, na segunda
quinzena de maio, do 13º salário para aposentados e pensionistas
do INSS. O levantamento ainda identificou 30.883 novos postos de
trabalho abertos no setor entre janeiro e maio de 2021, além da
abertura de 24 novas lojas entre os meses de abril e maio.
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País/São Paulo

Polícia conclui que
tumulto com 9 mortes
foi iniciado por PMs

PARAISÓPOLIS

A Polícia Civil de São Paulo
concluiu que a morte das nove
pessoas durante um baile funk
na favela de Paraisópolis, em
dezembro de 2019, ocorreu em
decorrência de um tumulto
provocado pela ação de um gru-
po de policiais militares.

A conclusão está no relatório
de indiciamento assinado pelo
delegado do DHPP (departa-
mento de homicídios) Manoel
Fernandes Soares, ao qual a re-
portagem teve acesso, e afasta a
tese de legítima defesa susten-
tada pelos PMs e aceita pela
corregedoria da corporação.

"Diante do exposto até aqui,
verifica-se que, objetivamente,
a atuação do pelotão da 1º
Companhia e Força Tática M-
16011, em ambos os entronca-
mentos da via em que se reali-
zada o baile da DZ7, deram cau-
sa à correria de multidão de
pessoas para a viela do Louro e
à subsequente morte das víti-
mas", diz.

Ainda na avaliação de Soares
contida no documento, embora
tenha dado causa às mortes, os
policiais militares não tiveram a
intenção de matar. Por isso, o
delegado indiciou nove poli-
ciais militares por homicídio
culposo. Ao todo, participaram
da ação 31 PMs.

Segundo a versão dos poli-
ciais militares, mantida até ago-
ra, houve uma perseguição a
uma dupla de criminosos em
uma moto que, ao perceber um
comboio da PM, passou a atirar
contra os agentes.

Ainda de acordo com essa
versão, os criminosos fugiram
em direção do baile funk, que
reunia cerca de 5.000 pessoas
naquela madrugada, e se em-
brenharam pela multidão ati-
rando, o que provocou o corre-
corre e o pisoteamento de víti-
mas, que tentavam deixar o lo-
cal por um beco apertado.

Também disseram que fo-
ram atacados com paus e pe-
dras pelos frequentadores do
baile, sendo necessário o acio-
namento do apoio.

Na sequência, atendendo
ao suposto pedido de socorro,
as viaturas da Força Tática fo-
ram até o local para o resgate
dos primeiros policiais. Segun-
do a mesma versão, também
foram atacadas com pedaços
de pau, pedras e garrafas, sen-
do necessário o uso de força
não letal (bombas de efeito
moral, gás lacrimogêneo e bala
de borracha).

Minutos depois dessa inter-
venção, os policiais teriam sido
informados de que havia uma
série de feridos em um beco
próximo. Ao todo, 9 pessoas
morreram e 12 ficaram feridas.

Os mortos eram jovens de 14

a 23 anos, de outros bairros pe-
riféricos de São Paulo, que ti-
nham ido ao baile da comuni-
dade. Quatro eram adolescen-
tes; dos nove, uma era mulher.

O inquérito conduzido pela
Corregedoria da Polícia Militar
disse ter havido "nexo de cau-
salidade" entre a ação dos poli-
ciais e as mortes, mas afirmou
que os policiais agiram "em le-
gítima defesa própria e de ter-
ceiros".

Por configurar uma exclu-
dente de ilicitude, o oficial res-
ponsável pelo IPM (inquérito
policial militar) pediu o arqui-
vamento ao Tribunal de Justiça
Militar. O Ministério Público so-
licitou, porém, novas diligên-
cias que, segundo consta, ainda
estão em andamento.

De acordo com o DHPP, po-
rém, a análise das imagens cap-
tadas por câmera existente na
rua Ernest Renan demonstra
que a equipe da Força Tática
(M-16011) ingressou em alta ve-
locidade e, até sua chegada, não
havia tumulto no local.

"Dessa forma, a filmagem
infirma (invalida, enfraquece)
a versão dos policiais, os quais
alegaram que, ao chegarem ao
local, foram surpreendidos por
uma multidão em tumulto,
com pessoas correndo contra a
viatura", diz trecho do docu-
mento.

A investigação do DHPP
também aponta que a versão de
socorro fica enfraquecida por-
que os próprios policiais da mo-
to (Rocam) informaram, após a
perseguição, que retornavam
para a avenida e estavam "sem
novidades" -o que significa que
estavam fora de perigo e sem
necessidade de resgate.

Essa tese tinha sido aponta-
da em reportagem pelo jornal
Folha de S.Paulo ainda em
2019.

Integrantes da Promotoria
responsáveis pelo caso pela
Justiça comum, segundo a re-
portagem apurou, não concor-
dam com o entendimento do
delegado do DHPP (departa-
mento de homicídios), que in-
diciou os policiais por homicí-
dio culposo -quando não há a
intenção de matar.

Para o delegado, conforme o
despacho de indiciamento, as
mortes no baile funk só ocorre-
ram porque os policiais milita-
res "não observaram o necessá-
rio cuidado objetivo que lhes
era exigível, sendo previsível, no
contexto da ação, a ocorrência
de resultado letal".

O grupo de promotores está
analisando o inquérito, mas
eles devem divergir do entendi-
mento do delegado e denunciar
os policiais por homicídio dolo-
so, por dolo eventual. 

DITADURA

Bolsonaro insinua com golpe 
ao falar das eleições de 2022
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro fez ontem novas
ameaças em relação

ao pleito do ano que vem, quan-
do ele deve disputar a reeleição
ao Palácio do Planalto.

"Eleições no ano que vem se-
rão limpas. Ou fazemos eleições
limpas no Brasil ou não temos
eleições", declarou a apoiado-
res, em frente ao Palácio da Al-
vorada. A fala foi transmitida
por um site bolsonarista.

Bolsonaro tem feito recorren-
tes afirmações falsas sobre as
eleições no Brasil, com acusa-
ções infundadas de que pleitos
passados foram fraudados e que
ele só será derrotado em 2022 ca-
so haja irregularidade semelhan-
te -pesquisas recentes apontam
o favoritismo do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A principal estratégia do pre-
sidente é questionar a segurança

das urnas eletrônicas, sistema
usado desde 1996 e considerado
eficiente e confiável por autori-
dades e especialistas no país.

O próprio Bolsonaro foi eleito
para o Legislativo usando o sis-
tema em diferentes ocasiões, as-
sim como venceu o pleito para o
Palácio do Planalto em 2018 da
mesma forma.

Bolsonaro defende a adoção
do voto impresso -segundo ele,
auditável. Tramita no Congres-
so uma proposta nesse sentido,
mas a ideia conta com oposição
de uma coalizão de partidos, al-
guns deles da própria base de
Bolsonaro.

Na quarta-feira passada, ao
defender o voto impresso nas
eleições de 2022, ele disse que,
sem o artifício, um dos lados da
disputa eleitoral 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 o presidente
em entrevista à Rádio Guaíba.

A declaração provocou uma
reação do presidente do STF
(Supremo Tribunal Federal),
Luiz Fux, que soltou nota para
rebater o chefe do Executivo.

Na mesma entrevista na
quarta-feira, Bolsonaro reafir-
mou que apresentaria provas de
que houve fraudes nas duas últi-
mas eleições presidenciais e
afirmou falsamente que, na dis-
puta entre Dilma Rousseff (PT) e
Aécio Neves (PSDB) em 2014, 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. Naquela dis-
puta, Dilma foi reeleita com 52%
dos votos, ante 48% de Aécio,
com vantagem de cerca de 3,5
milhões de votos. 

No início deste ano, após a
invasão do Capitólio nos Esta-
dos Unidos por apoiadores ex-
tremistas de Donald Trump que
contestavam o resultado das
eleições presidenciais, Bolsona-
ro disse que, se não houver voto
impresso em 2022, ou uma ma-
neira de auditar o voto, haverá
no Brasil "problema pior do que
nos Estados Unidos".

A declaração se soma a um dis-
curso contra o sistema eleitoral e
a um contexto que inclui militari-
zação do governo, flexibilização
do acesso a armamento e natura-
lização da corrupção no país.

Só 6,6% das escolas públicas
forneceram internet a alunos 
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

Apenas 6,6% das escolas pú-
blicas do país forneceram acesso
gratuito à internet para alunos es-
tudarem de forma remota duran-
te o fechamento das escolas na
pandemia de coronavírus, segun-
do a primeira pesquisa do gover-
no Jair Bolsonaro sobre a resposta
educacional na pandemia. As in-
formações, divulgadas ontem, re-
ferem-se apenas ao ano letivo de
2020.

A conectividade para alunos
mais pobres tem sido um dos
maiores entraves para a manu-
tenção dos estudos no período.

O MEC (Ministério da Educa-

ção), comandado pelo pastor Mil-
ton Ribeiro tem sido criticado pe-
la falta de apoio às redes públicas
de educação básica durante a
pandemia. Nesta semana, o go-
verno Jair Bolsonaro brigou na
Justiça para não cumprir lei que
determina investimentos para
fornecer internet a alunos e pro-
fessores da rede pública.

A lei, inicialmente vetada por
Bolsonaro mas com o veto derru-
bado pelo Congresso, prevê in-
vestimentos de R$ 3,5 bilhões. O
plano era garantir internet para 18
milhões de estudantes que fazem
parte do cadastro do Bolsa Famí-
lia, além de atingir 1,5 milhão de
professores.

Em pleno segundo semestre
de 2021, a pasta não sabe quantas
escolas retomaram as aulas neste
ano e quais têm sido os desafios
enfrentados e as estratégias ado-
tadas. O país tem registrados 47,9
milhões de alunos na educação
básica. Desses, 38,7 milhões estão
na rede pública.

A pesquisa do Inep mostra a
desigualdade entre as redes de
ensino. O índice de fornecimento
de internet gratuita é 2% nas redes
municipais (que concentram
maior número de alunos) e de
21,2% nas escolas estaduais. As
secretarias de Educação ligadas
aos governos estaduais têm maior
capacidade técnica e financeira.

2020

Reprovação a Bolsonaro sobe 
a 51%, novo recorde do presidente
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A reprovação a Jair Bolsona-
ro subiu e atingiu 51%, o maior
índice nos 13 levantamentos
feitos pelo Datafolha desde que
o presidente assumiu o gover-
no, em 2019.

A pesquisa foi feita presencial-
mente nos dias 7 e 8 de julho com
2.074 pessoas acima de 16 anos
em 146 municípios. A margem
de erro é de dois pontos percen-
tuais, para mais ou menos.

Na rodada anterior, realizada
em 11 e 12 de maio, Bolsonaro

tinha seu governo avaliado co-
mo ruim e péssimo por 45% dos
ouvidos.

O crescimento ocorreu sobre
segmentos que viam o presiden-
te como regular, em um período
marcado fortemente por denún-
cias de corrupção no Ministério

da Saúde na pandemia, a atua-
ção da CPI da Covid e os três pri-
meiros dias nacionais de protes-
tos contra Bolsonaro.

Já a avaliação positiva do pre-
sidente, que havia atingido seu
pior nível com 24% em março,
seguiu estável. 

DATAFOLHA

Restaurantes podem
dobrar faturamento 

NOVO HORÁRIO

Com a ampliação do horário
de funcionamento do comércio
em São Paulo, a Abrasel-SP (As-
sociação Brasileira de Bares e
Restaurantes de São Paulo) esti-
ma que o setor pode ter um au-
mento no faturamento entre
30% e 100%.

O governo do estado anun-
ciou na quarta-feira (7) que os
estabelecimentos comerciais
poderão receber mais clientes e
trabalhar em horário ampliado
em relação ao atual.

A ampliação do funciona-
mento do comércio começa
nesta sexta-feira (9). Restauran-
tes e similares poderão abrir pa-
ra consumo local das 6h às 23h,
contra 21h da regra anterior.

Também poderão ter até
60% da lotação máxima, contra
40% hoje.

Em nota, a associação afirma
que restaurantes que só ofere-
cem almoço podem ter um au-
mento em cerca de 30% no fatu-
ramento. Para as casas que ser-

vem almoço e jantar, em com-
paração ao movimento atual, a
alta pode ser superior a 100%.

"São Paulo já perdeu mais 12
mil bares e restaurantes durante
a pandemia, esperamos não ter
mais retrocessos, e iniciar a re-
construção do setor", diz a nota
da Abrasel SP.

Mais de um terço dos restau-
rantes e bares do Brasil fecha-
ram as portas desde a chegada
da Covid até fevereiro deste ano,
segundo a associação nacional
do setor.

Segundo consórcio de veícu-
los de imprensa, o Brasil regis-
trou mais de 54 mil casos na
quarta-feira.

Segundo as novas regras que
entram em vigor na sexta, con-
sumidores poderão entrar em
estabelecimentos como restau-
rantes e similares, salões de be-
leza, barbearias, academias,
clubes e espaços culturais co-
mo cinemas, teatros e museus
até as 22h.

Nota
DEPUTADO QUER 
QUE BRAGA NETTO
EXPLIQUE 'AMEAÇAS' 

O deputado federal Elias Vaz
(PSB-GO) protocolou um
requerimento na Câmara em
que pede a convocação do
ministro da Defesa, Walter
Braga Netto, à Comissão de
Fiscalização e Controle da
Casa para que seja explicada
a nota emitida por ele e por
comandantes das Forças
Armadas na quarta-feira
passada. "As Forças
Armadas e o Ministério da
Defesa deveriam ser os
principais interessados em
identificar e coibir práticas
irregulares. O papel deles é
responsabilizar quem comete
crime e não esconder
debaixo do tapete ou atacar
quem está investigando
corrupção", afirma o
deputado do PSB.

Caguei para a CPI, não vou
responder nada, diz Bolsonaro 
DANIEL CARVALHO/FOLHAPRESS

Usando palavra de baixo ca-
lão, o presidente Jair Bolsonaro
afirmou na noite de ontem que
não vai responder a uma carta
do presidente da CPI da Covid,
Omar Aziz (PSD-MA), do vice-
presidente da comissão, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), e do
relator Renan Calheiros (MDB-
AL) provocando o mandatário a
se manifestar sobre o depoi-
mento do deputado Luís Miran-
da (DEM-DF) a respeito do caso
Covaxin.

"Sabe qual a minha resposta?
Caguei! Caguei para a CPI, não
vou responder nada!", afirmou
Bolsonaro em sua live semanal.

O presidente voltou a atacar
senadores independentes e de

oposição e referiu-se aos três da
cúpula da CPI como "imbecil",
"hipócrita" e "analfabeto".

"Não vou responder nada pa-
ra estes caras, não vou respon-
der nada para este tipo de gen-
te", disse Bolsonaro.

"Tomamos essa iniciativa de
maneira formal, tendo em vista
que no dia de hoje, após 13 dias,
Vossa Excelência não emitiu
qualquer manifestação afastan-
do, de forma categórica, pontual
e esclarecedora, as graves afir-
mações atribuídas à Vossa Exce-
lência, que recaem sobre o líder
de seu governo", afirmam os se-
nadores na carta protocolada no
fim da tarde na Presidência da
República.

À CPI, Luis Miranda declarou
que alertou Bolsonaro, em mar-

ço, sobre o caso Covaxin. Segun-
do sua versão, o presidente as-
sociou o líder do governo na Câ-
mara, deputado Ricardo Barros
(PP-PR), às supostas irregulari-
dades. Barros nega ter participa-
do da negociação para a compra
da Covaxin.

Os parlamentares da CPI da
Covid pedem que Bolsonaro
confirme ou desminta a afirma-
ção do deputado.

A Procuradoria da República
no Distrito Federal identificou
um descumprimento do contra-
to assinado entre a Precisa Me-
dicamentos e o Ministério da
Saúde, com quebra de cláusulas
sobre o prazo de entrega da va-
cina Covaxin. O Ministério Pú-
blico Federal investiga a suspei-
ta de favorecimento à Precisa.

Em depoimento mantido em
sigilo pelo MPF, Luis Ricardo
Fernandes Miranda, chefe da di-
visão de importação do Ministé-
rio da Saúde e irmão do deputa-
do Luis Miranda, afirmou ter so-
frido pressão de forma atípica
para tentar garantir a importa-
ção da Covaxin, cujo contrato
com a Precisa tinha prazos para
fornecimento de doses já estou-
rados naquele momento.

A Procuradoria aponta cláu-
sulas benevolentes no contrato
assinado entre a Precisa e o mi-
nistério; quebra contratual, com
o desrespeito dos prazos acerta-
dos; e suspeita de favorecimento
à empresa, que faz a intermedia-
ção da vacina a mais cara -US$
15 (R$ 80,70) por dose- dentre as
adquiridas pela pasta.

BOCA SUJA

INVERNO: Dia de sol, 
com nevoeiro ao amanhecer.Manhã Tarde Noite

06:49 17:34
12º23º 5%
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Brasil fica fora de declaração
sobre direitos das mulheres
ANGELA BOLDRINI/FOLHAPRESS

O Brasil ficou de fora de uma
declaração assinada por 65 paí-
ses membros da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) sobre
direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres. O documento, li-
do na terça-feira passada por
Monique van Daalen, represen-
tante da Holanda no Conselho
de Direitos Humanos do órgão,
pede que os países tomem me-
didas para assegurar a igualda-
de de direitos para mulheres e
meninas.

Segundo o texto, a interrup-
ção de serviços de saúde femi-
nina devido à pandemia "pode
levar a um aumento de gravide-
zes adolescentes e não planeja-
das, abortos inseguros e morta-
lidade materna". Além disso, os
países dizem que há a possibili-
dade de que 13 milhões de me-

ninas sejam forçadas a se casa-
rem ainda crianças. No Brasil, a
pandemia gerou uma crise sem
precedentes nos serviços de
aborto legal.

O documento faz referência
ao fórum Generation Equality,
realizado no México e na França
neste ano e no qual foram acor-
dados compromissos de US$ 40
bilhões para desenvolvimento
da agenda de combate à desi-
gualdade de gênero. Uma das li-
nhas de ação do encontro era
justamente o de direitos repro-
dutivos e sexuais de mulheres e
meninas. Como o jornal Folha
de S.Paulo mostrou, o Brasil ig-
norou convites para participar
do fórum.

"Estamos profundamente
preocupados com os crescentes
ataques a instrumentos inter-
nacionais longevos em prol da
igualdade de gênero, incluindo

aqueles sobre saúde reproduti-
va e sexual e autonomia corpo-
ral", afirma a declaração. "De-
vemos ficar firmes no suporte a
esses instrumentos, já que mu-
lheres e meninas precisam des-
sas salvaguardas mais do que
nunca."

Assinaram o documento paí-
ses conhecidos por promover
uma agenda progressista em re-
lação às mulheres, como os es-
candinavos Islândia, Suécia e
Noruega –França, Estados Uni-
dos, Portugal, Espanha e Holan-
da também estão entre os signa-
tários do texto, além de outras
nações com pouca tradição no
combate à desigualdade de gê-
nero, como os africanos Tunísia,
Serra Leoa e Botsuana.

Na América Latina, assinam
o documento os governos de Ar-
gentina, México, Uruguai, Peru,
Colômbia, Costa Rica e Panamá. 

ONU

Escolas do
Rio assinam
contrato para
4 carnavais 
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

O presidente da Liga Inde-
pendente das Escolas de
Samba do Rio de Janeiro
(Liesa), Jorge Perlingeiro,
anunciou que assinou ontem
com a presidente da Riotur,
Daniela Maia, contrato para
a realização do carnaval nos
próximos quatro anos na
Passarela do Samba da Mar-
quês de Sapucaí. 

Pelo calendário, as escolas
da Liesa desfilarão no domin-
go (27) e segunda-feira (28)
de fevereiro de 2022. Este
ano, não houve carnaval no
Rio em decorrência das me-
didas de restrição impostas
pela pandemia de covid-19.

Ele confirmou que a Cida-
de do Samba, onde ficam ins-
talados os barracões das es-
colas de samba do Grupo Es-
pecial, ganharão uma unida-
de do Corpo de Bombeiros
para dar segurança aos bar-
racões, que usam materiais
de fácil combustão para a
confecção de carros alegóri-
cos, como tinta, resina, sol-
ventes, cola e tecidos, que
são altamente inflamáveis. 

Disse, ainda, o governador
do Rio de Janeiro, Cláudio
Castro, e o prefeito Eduardo
Paes já concordaram com a
medida. A unidade vai servir
para atender os bairros da
Praça Mauá, Gamboa, Santo
e Cristo, na região portuária,
onde ficam o Museu do Ama-
nhã, Roda Gigante, AquaRio
e a Cidade do Samba, pontos
turísticos da cidade.

O presidente da Liesa dis-
se também que a Cidade do
Samba vai passar por uma
grande revitalização para
atender aos foliões e turistas,
com mais conforto e comodi-
dade em suas dependências.

INTERDIÇÃO 
A Cidade do Samba está

interditada - por decisão da
Justiça - desde 11 de janeiro
deste ano.  A medida é válida
até que as instalações sejam
reestruturadas de forma a
minimizar os riscos de in-
cêndio.  A ação judicial da
Terceira Câmara Cível aten-
deu pedido do Ministério
Público do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ), por meio da
1ª Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva de Cidadania
da Capital.

Na ação, o MPRJ informou
que vistorias realizadas pelo
Corpo de Bombeiros em dife-
rentes anos “ identificaram
não só irregularidades no es-
tado das instalações, como
também a ausência de plano
de controle e prevenção con-
tra incêndios”.

SAMBA

Cidadão dos EUA está
entre detidos suspeitos
de matar presidente
LUCAS ALONSO/FOLHAPRESS

D
epois de declarar uma
batalha contra os res-
ponsáveis pelo assas-

sinato do presidente Jovenel
Moïse, as autoridades do Haiti
prenderam mais suspeitos do
crime ontem. Na noite de quarta-
feira, quatro criminosos foram
mortos, e outros dois, detidos.

Com as novas detenções, o
número de capturados chegou a
seis, o que inclui pelo menos um
cidadão americano, de acordo
com o relato de Mathias Pierre,
ministro haitiano responsável
por assuntos eleitorais, ao jornal
Washington Post.

Segundo Pierre, um homem
americano identificado como Ja-
mes Solages está entre os presos,
e acredita-se que pelo menos
mais um dos detidos seja um ci-
dadão haitiano-americano. As
autoridades, no entanto, ainda
não forneceram evidências do
suposto envolvimento dos deti-
dos no assassinato de Moïse.

A possibilidade de interferên-
cia americana já havia sido
apontada pelo embaixador hai-
tiano nos EUA, Bocchit Edmond.
Segundo ele, os criminosos que
invadiram a casa de Moïse ale-
gavam ser membros da agência  

americana antidrogas (DEA, na
sigla em inglês). Horas depois,
Ned Price, porta-voz da diplo-
macia americana, refutou a teo-
ria e classificou as acusações de
"absolutamente falsas".

Em um pronunciamento
transmitido pelas emissoras
haitianas, o diretor-geral da po-
lícia, Leon Charles, disse que as
forças de segurança do país es-
tão empenhadas em uma opera-
ção para prender ou matar os
membros do grupo responsável
pelo ataque ao presidente e à
primeira-dama, Martine. Se-
gundo Charles, a maior preocu-
pação agora é achar os mentores
da ação. Ele também pediu que
a população ajude os policiais e
evitem causar tumultos.

Centenas de moradores se
reuniram do lado de fora da de-
legacia onde os suspeitos estão
detidos em Porto Príncipe, capi-
tal do Haiti, gritando "queimem-
nos" e ateando fogo a um veícu-
lo que presumiram ser dos as-
sassinos. A ação, que se soma a
um longo histórico de manifes-
tações violentas nas ruas haitia-
nas, levou o premiê interino,
Claude Joseph, a fazer um apelo
para que a população não linche
os suspeitos.

As autoridades não divulga-

ram informações sobre as possí-
veis motivações do crime nem
sobre a identidade dos agresso-
res, mas de acordo com outro
ministro - Pradel Henriquez, das
Comunicações-, os detidos são
estrangeiros. A hipótese já havia
sido levantada por Joseph, que
disse que os criminosos foram
ouvidos falando em inglês e es-
panhol, o que indicaria que não
são haitianos, já que os idiomas
oficiais do país são o francês e o
crioulo.

Segundo a imprensa local, ci-
tando o juiz encarregado do ca-
so, Moïse foi encontrado com ao
menos 12 marcas de tiros. "O es-
critório e a sala foram saquea-
dos. Nós o encontramos deitado
de costas, [usando] calça azul,
camisa branca manchada de
sangue, boca aberta, olho es-
querdo furado", disse o magis-
trado Carl Henry Destin ao jor-
nal haitiano Le Nouvelliste.

Uma filha do casal, Jomarlie,
estava em casa durante o ata-
que, que ocorreu na madruga-
da, mas conseguiu se esconder
num dos quartos. A primeira-
dama, também baleada, foi
transferida para receber trata-
mento em Miami e, segundo Jo-
seph, está fora de perigo e em si-
tuação estável.

HAITI

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

Manhã Tarde Noite
06:34 17:22
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São Bento,
Abade

N o próximo dia 11 de julho, é comemorado o dia de
São Bento, embora, neste ano, por ser domingo, a

festa será apenas celebrada nas igrejas e capelas dedica-
das ao santo ou nas comunidades monásticas que têm
São Bento como patriarca dos monges. Ele também é
muito invocado pelos cristãos em geral, sobretudo, por-
que ele é um intercessor no combate ao mal. Ele nos ensi-
na que podemos rezar e trabalhar e que o trabalho digni-
fica o homem e ainda que o trabalho pode ser uma forma
de oração. 

São Bento foi monge e lhe foi atribuída a organização
das atividades da vida monástica no Ocidente. A ordem de
São Bento ou Beneditinos, uma das maiores ordens mo-
násticas do mundo, recebe esse nome em homenagem a
ele e por seguir os ensinamentos deixado pelo santo. Mui-
tas outras ordens monásticas também seguem a Regra de
São Bento, como os cistercienses e trapistas. 

Foi o elaborador da regra que leva o seu nome, uma das
mais importantes e utilizadas como orientação da vida
monástica e foi inspiração de muitas outras ordens reli-
giosas. São Bento era irmão de outra grande santa da Igre-
ja, que era a Santa Escolástica. O Papa São Paulo VI decre-
tou São Bento como patrono da Europa em 1964, sendo de
igual modo, patrono da Alemanha. São Bento é venerado
não somente por católicos, mas também por ortodoxos e
anglicanos. 

São Bento foi muito importante para a Igreja e ajudou a
enriquecer a espiritualidade dos fiéis e, também, a criar
mosteiros. Fundou a abadia de Monte Cassino na Itália,
destruída durante a Segunda Guerra Mundial e, posterior-
mente, restaurada. A data de sua morte, 21 de março é ce-
lebrada nas comunidades monásticas, mas a data oficial
da sua comemoração passou para 11 de julho, pois nessa
data as suas relíquias foram transladadas para a Igreja de
São Bento de Loire, na França e também a declaração co-
mo patrono da Europa. 

O que conhecemos hoje sobre a vida de São Bento está
relatado no livro “Diálogos de São Gregório Magno”, redi-
gidos por volta de 593. O livro se baseia em fatos narrados
por monges que conheceram pessoalmente São Bento.

Em 534, começou a escrever a Regula Monasteriorum
(Regra dos Mosteiros). Mesmo com tantos anos que foi es-
crita e tendo sofrido pequenas alterações, essa regra per-
manece atual nos dias de hoje. São Bento morre em 21 de
março de 547, tendo antes anunciado a alguns monges
que iria morrer e, seis dias antes, mandado abrir sua se-
pultura. Sua irmã gêmea, Santa Escolástica, havia falecido
em 10 de fevereiro do mesmo ano. São Bento foi canoni-
zado em 1220, pelo papa Honório III. 

Mesmo com tanto tempo que foi canonizado, a sua es-
piritualidade permanece presente na vida da Igreja, atra-
vés dos monges beneditinos que mantém viva a sua me-
mória. A espiritualidade beneditina enriquece a vida da
Igreja. Nesse dia de São Bento, queremos saudar a todos
os monges e a quem abraça essa espiritualidade. 

Queremos, ainda, rezar nesse dia pedindo a interces-
são divina e de São Bento, para que nunca faltem jovens
que queiram abraçar essa vida monástica e, através deles,
a espiritualidade beneditina possa continuar viva no seio
da Igreja. Os monges nos ensinam a termos paciência nas
adversidades e que, por meio da oração e do trabalho,
venceremos as amarras do inimigo. 

A espiritualidade de São Bento nos dias de hoje é bem
conhecida através da medalha de São Bento e, inspirados
por ela, podemos rezar pedindo a Deus que nos livre do
mal. As primeiras medalhas foram confeccionadas no
Mosteiro de Monte Cassino, mantendo como símbolo
principal a cruz, muito usada pelo santo em diversas si-
tuações. Para ele, o sinal da cruz era como um sinal de coi-
sas boas sendo feitas, da vitória contra o mal e a morte.

A oração que podemos fazer tendo a medalha conosco
é: A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o
meu guia. Retira-te, satanás! Nunca me aconselhes coisas
vãs. É mau o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus
venenos!” Na medalha de São Bento tem impressa a “cruz
de São Bento” e nós rogamos a Deus que a cruz seja a nos-
sa luz e o mal, que são as trevas, se afaste de nós e de nos-
sas vidas. Podemos todos os dias rezar essa jaculatória. 
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