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Turismo cresce em 2020, mas fica abaixo de 2019
O setor de turismo brasileiro registrou em maio, último

mês com dados consolidados, faturamento de R$ 9,6 bi-
lhões, 47,5% superior ao de maio do ano passado. No en-
tanto, em comparação ao mesmo mês de 2019, antes do
início da pandemia de Covid-19, houve redução de 31,2%

no faturamento do setor. Os dados, divulgados nesta sex-
ta-feira, são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em
maio, o transporte aquaviário foi o único, entre os seis gru-
pos de atividades analisados pela FecomercioSP, que con-

seguiu superar o patamar pré-pandemia, com alta de 20%
no faturamento em relação ao mesmo mês de 2019. O
transporte aéreo registra a maior queda em relação a 2019,
de 50,5% – variação similar à da redução da demanda de
passageiros, na mesma comparação, de 43%. PÁGINA 2

O então ministro Eduardo Pazuello (Saúde) (foto) prometeu a um
grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses da vacina chi-
nesa Coronavac que foram formalmente oferecidas ao governo por
quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. A negocia-
ção, em uma reunião fora da agenda oficial dentro do ministério em 11
de março, teve o seu desfecho registrado em um vídeo em que o gene-

ral da ativa do Exército aparece ao lado de quatro pessoas que repre-
sentariam a World Brands, uma empresa de Santa Catarina que lida
com comércio exterior. A gravação, obtida pelo jornal Folha de S.Paulo
e já de posse da CPI da Covid no Senado, foi realizada no gabinete do
então secretário-executivo da pasta, o coronel da reserva Elcio Franco.
Nela, Pazuello relata o que seria o resumo do encontro. PÁGINA 3

RS vende
transmissão
de energia
por R$ 2,67 bi

BOTA FORA

Em leilão concorrido, o go-
verno do Rio Grande do Sul
privatizou nesta sexta-feira a
CEEE-T (Companhia Estadual
de Transmissão de Energia
Elétrica do Rio Grande do Sul).
A disputa foi vencida pela
CPFL, por R$ 2,67 bilhões, um
ágio de 57,13% sobre o preço
inicial. Foi a segunda privati-
zação de estatais do setor elé-
trico do governo Eduardo Leite
(PSDB) em 2021. Em março, a
Equatorial Energia arrematou
a CEEE-D (Companhia Esta-
dual de Distribuição de Ener-
gia Elétrica) por R$ 100 mil
mais incorporação de dívidas e
compromissos. No leilão, foi
vendida uma fatia de 66,08%
do capital social da CEEE-T. A
empresa é responsável pela
operação e manutenção de
mais de 6 mil km de linhas de
transmissão de energia e de 69
subestações, que cobrem todo
o estado. Ao todo, seis concor-
rentes apresentaram proposta
na primeira fase do leilão. A
CPFL saiu na frente, com ofer-
ta de R$ 2,6 bilhões. PÁGINA 2

FRAUDE NA SAÚDE

Pazuello negociou compra da
Coronavac pelo triplo do preço
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PÁGINA 2

BOLÍVIA Macri patrocinou 
com armas repressão a
apoiadores de Morales 

O Ministério Público da Argentina abriu nesta sexta-feira uma inves-
tigação para apurar um suposto envio de armas e munição feito pela
gestão do então presidente Mauricio Macri (foto) à Bolívia em 2019 -o
material teria sido usado para reprimir os apoiadores de Evo Morales,
que tinha acabado de renunciar ao comando do país. O envio dos ar-
mamentos teria ocorrido logo após Jeanine Áñez tomar posse como
presidente boliviana em novembro de 2019, exatamente para substituir
Evo. Sua chegada ao poder, porém, foi cercada de polêmicas. De oposi-
ção, ela era a segunda vice-presidente do Senado boliviano, mas aca-
bou alçada ao comando do país depois que Evo e a cúpula do Congres-
so renunciaram em meio às denúncias de fraude na eleição. PÁGINA 4
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Bolsa cai mais de 1%
mas, acumula alta na
semana; dólar cai 2,6%
JÚLIA MOURA/FOLHAPRESS

Mesmo em uma semana
marcada por temores de in-
vestidores em relação à va-
riante delta do coronavírus, à
inflação americana e à CPI da
Covid, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) terminou
o período com um saldo posi-
tivo de 0,42%.

Nesta sexta-feira, porém, o
dia foi negativo com a renova-
ção da preocupação em torno
da alta dos preços nos Estados
Unidos e com o vencimento
de opções sobre ações. O Ibo-
vespa (Índice Bovespa) cedeu
1,18%, a 125.960 pontos.

Em Wall Street, o índice
Dow Jones caiu 0,86%, en-
quanto o S&P 500 perdeu
0,75%. O índice de tecnologia
Nasdaq recuou 0,8%.

Já o dólar encerrou o pre-
gão estável, a R$ 5,116, segun-
do dados da CMA, mas com
queda de 2,6% frente ao real
na semana, com a percepção
de um cenário doméstico fa-
vorável para a moeda brasi-
leira voltando a compensar
temores sobre a possível re-
dução de estímulos nos EUA.
O dólar turismo está a R$
5,273.

Na Bovespa, a Embraer foi
um dos destaques negativos
da sessão, com queda de 4%.
Este é o quarto recuo seguido
do papel, após valorização de
mais de 9% em junho.

Já a B2W teve a maior alta
(4,15%). Na segunda (19), o
ticker BTOW3 muda para
AMER3, em uma das etapas da
fusão da varejista com a Lojas
Americanas. 
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Turismo cresce em 2020, 
mas ainda abaixo de 2019
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

O
setor de turismo bra-
sileiro registrou em
maio, último mês

com dados consolidados, fatu-
ramento de R$ 9,6 bilhões,
47,5% superior ao de maio do
ano passado. No entanto, em
comparação ao mesmo mês de
2019, antes do início da pande-
mia de Covid-19, houve redução
de 31,2% no faturamento do se-
tor. Os dados, divulgados nesta
sexta-feira, são da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP).

Em maio, o transporte aqua-
viário foi o único, entre os seis
grupos de atividades analisados
pela FecomercioSP, que conse-
guiu superar o patamar pré-
pandemia, com alta de 20% no
faturamento em relação ao mes-
mo mês de 2019. O transporte
aéreo registra a maior queda em
relação a 2019, de 50,5% – varia-
ção similar à da redução da de-
manda de passageiros, na mes-

ma comparação, de 43%.  
Em maio de 2021, os restau-

rantes e alojamentos faturaram
R$ 2,8 bilhões, 33,5% abaixo do
obtido no mesmo mês em 2019,
com variação muito próxima do
grupo atividades culturais, re-
creativas e esportivas (-33,8%),
também afetado pelo isolamen-
to social.

O conjunto de atividades de
locação de veículos, agências e
operadoras de turismo registrou
queda de 13,2% em maio em re-
lação a 2019, e o setor de trans-

porte terrestre, redução de 6,6%.
“A vacinação ainda é a princi-

pal variável para os turistas vol-
tarem a viajar com segurança e
para os empresários se planeja-
rem de forma mais sólida”, diz,
em nota, a FecomercioSP. “Ini-
ciativas como a redução das res-
trições, a ampliação das ofertas
dos serviços turísticos e a acele-
ração da vacinação em todo o
país são fundamentais para uma
melhora gradativa e mais con-
sistente do setor”, acrescenta a
entidade.

MERCADOS

Pesquisa vê queda do pessimismo
do brasileiro com a economia
DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS

Depois de registrar um pico
em um dos piores momentos
da pandemia do novo corona-
vírus, o pessimismo dos brasi-
leiros com a economia recuou
em julho. 

Agora,  pouco mais de um
terço (35%) dizem acreditar
que a situação do país deverá
piorar nos próximos meses,
segundo pesquisa Datafolha
feita nos dias 7 e 8 de julho.

Na pesquisa anterior, reali-
zada em março, esse percen-
tual era de 65% -nível mais alto
da série de pesquisas com essa
pergunta, iniciada em 1997.

Na outra ponta, aumentou o
percentual daqueles que di-
zem esperar uma melhora (de
11% para 30%). 

A parcela dos que afirmam
que a situação deve se manter
como está, por sua vez, passou
de 22% para 32%.

Na pesquisa de atual, o oti-
mismo em relação ao país  é
mais forte entre os brasileiros
mais ricos (39%), os empresá-
rios (46%), os moradores das
regiões Norte e Centro-Oeste
(39%) e para aqueles que apro-
vam o governo do presidente
Jair Bolsonaro (57%).

Em contrapartida, os mora-
dores do Nordeste (44%), os que
estão desempregados e buscam
por recolocação (43%) e os que
pretendem votar no ex-presi-
dente Lula (46%) estão mais
pessimistas do que otimistas.

Em entrevista recente para o
jornal Folha de S.Paulo, o ex-
presidente do Banco Central
Ilan Goldfajn também demons-
trava otimismo com o avanço
do programa de vacinação con-
tra a Covid-19 e seus efeitos so-
bre a recuperação do país.

"A recuperação está vindo
mesmo, temos uma previsão
de crescimento de 5,5% para a
economia deste ano e o indica-
dor mais importante é o con-
trole da pandemia, os calendá-
rios estão sendo antecipados, e
isso permite que a recuperação
continue."

Apesar do otimismo, o IBC-
Br, indicador do Banco Central
que mede o desempenho da
atividade econômica, apontou
queda de 0,43% em maio, na
contramão das expectativas do
mercado, que projetava uma
alta de 1%, segundo analistas
ouvidos pela Reuters.

O economista da UnB (Uni-
versidade de Brasília) José Luis
Oreiro também lembra que o
aumento de casos de Covid-19
pela variante delta no mundo
precisa estar no radar. "Uma
terceira onda de infecções tor-
naria necessário adotar novas
medidas de distanciamento
social, que teriam impacto na
recuperação."

Refletindo sobre a própria
situação financeira, 42% dos
entrevistados se veem nos pró-
ximos meses na mesma condi-
ção de hoje (eram 47% em
março). Para 38%, sua situação

DATAFOLHA

RS vende estatal de transmissão de
energia por R$ 2,67 bi para a CPFL
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Em leilão concorrido, o go-
verno do Rio Grande do Sul pri-
vatizou nesta sexta-feira a
CEEE-T (Companhia Estadual
de Transmissão de Energia Elé-
trica do Rio Grande do Sul). A
disputa foi vencida pela CPFL,
por R$ 2,67 bilhões, um ágio de
57,13% sobre o preço inicial.

Foi a segunda privatização de
estatais do setor elétrico do go-
verno Eduardo Leite (PSDB) em
2021. Em março, a Equatorial

Energia arrematou a CEEE-D
(Companhia Estadual de Distri-
buição de Energia Elétrica) por
R$ 100 mil mais incorporação de
dívidas e compromissos.

No leilão, foi vendida uma fa-
tia de 66,08% do capital social da
CEEE-T. A empresa é responsá-
vel pela operação e manutenção
de mais de 6 mil km de linhas de
transmissão de energia e de 69
subestações, que cobrem todo o
estado.

Ao todo, seis concorrentes
apresentaram proposta na pri-

meira fase do leilão. A CPFL saiu
na frente, com oferta de R$ 2,6
bilhões, mas a disputa foi para
viva-voz, fase em que a vencedo-
ra disputou alguns lances com a
CTCE (Companhia Técnica de
Comercialização de Energia).

O pacote de privatizações faz
parte do plano de ajuste fiscal
defendido pelo governador, que
já aprovou também reformas
que alteraram o plano de carrei-
ra e o modelo previdenciário de
servidores, incluindo o sistema
de aposentadorias de militares.

No setor elétrico, o governo
ainda privatizará a CEEE-G, que
tem operações no segmento de
geração de energia. No momen-
to, os estudos técnicos para a
privatização estão sendo toca-
dos pelo BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social).

Além disso, há parcerias com
o BNDES para desenhar a venda
também de empresas de sanea-
mento, gás encanado e mobili-
dade urbana, além da concessão
de rodovias, parques e presídios.

BOTA FORA

PIB cresce 9,7% no
trimestre até maio

FGV

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
cresceu 9,7% no trimestre en-
cerrado em maio deste ano, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. O dado
é do Monitor do PIB, divulgado
nesta sexta-feira, no Rio de Ja-
neiro, pela Fundação Getulio
Vargas (FGV).  

Na comparação com o tri-
mestre finalizado em fevereiro
deste ano, no entanto, a eco-
nomia brasileira teve perda de
0,9%. Considerando-se apenas
maio, o PIB teve altas de 1,8%
em relação a abril deste ano e
de 13,4% na comparação com
maio de 2020.

“Em maio, com relação a
maio de 2020, a economia se-
guiu no ritmo de intenso cres-
cimento observado desde
abril por conta da baixa base

de comparação em 2020. Isso
é reflexo do crescimento em
todas as atividades econômi-
cas e componentes da deman-
da. Apesar disso, a economia
ainda se encontra 0,7% abaixo
do nível que detinha em feve-
reiro de 2020, período ante-
rior ao início da pandemia no
país. Esses resultados mos-
tram que ainda há um longo
caminho para a retomada
mais robusta da economia”
disse o pesquisador da FGV
Claudio Considera.

A alta de 9,7% do trimestre
encerrado em maio deste ano,
na comparação com o mesmo
período de 2020, foi puxada
por crescimentos de 29,3% da
formação bruta de capital fixo
(investimentos) e de 10,1% do
consumo das famílias.

As exportações também
cresceram (12,3%), mas as im-
portações tiveram uma alta
bem mais acentuada (28,5%).

pessoal irá melhorar (antes,
eram 14% os que pensavam as-
sim); 17% esperam uma piora
agora, ante 38% na pesquisa
anterior.

No grupo dos brasi leiros
mais pobres, com rendimento
mensal familiar de até dois sa-
lários mínimos (ou R$ 2.200),
22% avaliam que sua situação
financeira vai ficar pior. Para
os de renda acima de dez míni-
mos, 38% dizem esperar uma
melhora.

Isso se deu pois a crise não
foi sentida da mesma forma
por todas as famílias brasilei-
ras. Somada ao aumento da in-

flação, que pesa ainda mais so-
bre os mais vulneráveis, a pan-
demia empurrou milhões de
pessoas para a pobreza e res-
saltou a desigualdade.

O aumento da inflação é um
dos pontos que mais preocu-
pam os brasileiros. No Datafo-
lha,  68% dos respondentes
avaliam que a alta de preços
deve pesar ainda mais no bolso
nos próximos meses (eram
77% em março). 

Para 19%, a inflação deve fi-
car  como está,  e  apenas 8%
imaginam uma melhora nos
indicadores.  Outros 5% não
souberam dizer.

Nota
COM SAFRA, MULTAS A BANCOS POR
IRREGULARIDADES CHEGAM A R$ 30 MILHÕES

A Secretaria Nacional do Consumidor aplicou multa de R$ 2,4
milhões no banco Safra porque seus correspondentes bancários
cometeram atos abusivos ao ofertar crédito consignado a
idosos. É a quinta multa aplicada em bancos neste ano pela
Senacon, cujos valores somados alcançam R$ 29,9 milhões,
por irregularidades relacionadas ao direito do consumidor.
Além do Safra, receberam punições o Banco Cetelem (R$ 4
milhões), Banco Pan (R$ 8,8 milhões), Banco Itaú (R$ 9,6
milhões) e Banco BMG (R$ 5,1 milhões). Representantes do
Safra, segundo a secretaria, exploraram a hipervulnerabilidade
de idosos aposentados e pensionistas do INSS.
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Em meio à pandemia,
Nunes terá quase R$ 2
bi a mais para 2021

ORÇAMENTO

ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS

À frente de uma cidade ainda
afetada pelos efeitos econômi-
cos da pandemia, o prefeito Ri-
cardo Nunes (MDB) terá quase
R$ 2 bilhões extras em seu orça-
mento para este ano.

O orçamento aprovado para
2021 era de R$ 67,9 bilhões, mas
ao longo deste ano o valor pas-
sou a R$ 69,8 bilhões. A prefei-
tura diz que o aumento está re-
lacionado a um resultado supe-
ravitário no último ano, quando
recebeu uma série de receitas
extraordinárias para o combate
ao coronavírus.

Em um ano com uma série
de gastos ainda relacionados à
pandemia, o dinheiro extra de-
ve deixar o prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB) em uma situação re-
lativamente confortável duran-
te seu primeiro ano como chefe
do Executivo municipal.

O valor a mais vai principal-
mente para educação, saúde e
assistência social, mas tam-
bém sobrará verba para que a
prefeitura dobre o gasto com
publicidade.

A situação financeira da ci-
dade foi motivo de debate polí-
tico no ano das eleições, quan-
do Bruno Covas (PSDB), morto
em maio em decorrência de um
câncer, tentava se reeleger. A
prefeitura adotava tom mais
cauteloso em relação às finan-
ças, devido a gastos no combate
ao coronavírus e queda na arre-
cadação.

Já opositores acusavam a
prefeitura de uma política de fa-
zer caixa para gastar no ano
eleitoral. Ao fim do ano, a gestão
fechou com caixa de R$ 18 bi-
lhões, embora grande parte fos-
se de receitas vinculadas.

O resultado se deve, princi-
palmente, a receitas extraordi-
nárias recebidas por ocasião da
pandemia.

Em 2020, a prefeitura rece-
beu auxílio emergencial no va-
lor de R$ 1,4 bilhão, além de
transferências extras relaciona-
das ao SUS, tanto do estado co-

mo da União, que somam apro-
ximadamente R$ 1 bilhão. Hou-
ve ainda suspensão do paga-
mento das parcelas de dívida
com União, de R$ 2,4 bilhões.

Ao fim do ano passado, a
prefeitura registrou um superá-
vit orçamentário na casa de R$
1,7 bilhão.

De acordo com o Subsecre-
tário de Planejamento e Orça-
mento de São Paulo, Fabiano
Martins de Oliveira, apesar do
valor extra, a situação ainda ins-
pira cautela.

"É um ano difícil ainda.
Ainda tá com efeitos muito se-
veros da pandemia e gastos re-
lacionados a isso bastante ele-
vados. Economia mostra si-
nais de recuperação, mas pre-
cisa olhar isso com bastante
cautela, principalmente com
gastos que se mostram muito
expressivos", disse.

Além das pressões relaciona-
das à saúde, São Paulo terá de
encarar mais uma vez o subsí-
dio do sistema de transporte
municipal. Com a queda de
passageiros, aumenta a pressão
para a prefeitura complementar
a diferença entre o custo do sis-
tema e as passagens.

Levantamento da Folha de
S.Paulo mostra que os maiores
valores extras vão para a pasta
de Educação (R$ 559 milhões) e
os fundos de Saúde (R$ 548 mi-
lhões) e Assistência Social (R$
322 milhões).

Na educação, o maior au-
mento será com alimentação
escolar. Já em saúde o gasto vai
para o custeio de hospitais e
compra de material.

Os gastos com publicidade
devem dobrar: passarão de R$
70 milhões para R$ 142 mi-
lhões. Questionada sobre o as-
sunto, a prefeitura disse que "o
incremento nas ações de pu-
blicidade tem como objetivo a
prestação de serviço à popula-
ção no contexto da pandemia,
com campanhas instrutivas
sobre ações do município, co-
mo a campanha de vacinação,
por exemplo".

CORONAVAC

CONSTANÇA REZENDE E
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O
então ministro Eduar-
do Pazuello (Saúde)
prometeu a um grupo

de intermediadores comprar 30
milhões de doses da vacina chi-
nesa Coronavac que foram for-
malmente oferecidas ao governo
por quase o triplo do preço nego-
ciado pelo Instituto Butantan.

A negociação, em uma reu-
nião fora da agenda oficial dentro
do ministério em 11 de março, te-
ve o seu desfecho registrado em
um vídeo em que o general da ati-
va do Exército aparece ao lado de
quatro pessoas que representa-
riam a World Brands, uma em-
presa de Santa Catarina que lida
com comércio exterior.

A gravação, obtida pelo jornal
Folha de S.Paulo e já de posse da
CPI da Covid no Senado, foi reali-
zada no gabinete do então secre-
tário-executivo da pasta, o coro-
nel da reserva Elcio Franco. Nela,
Pazuello relata o que seria o resu-
mo do encontro.

"Já saímos daqui hoje com o
memorando de entendimento
já assinado e com o compromis-
so do ministério de celebrar, no
mais curto prazo, o contrato pa-
ra podermos receber essas 30
milhões de doses no mais curto
prazo possível para atender a
nossa população", diz o então
ministro, segundo quem a com-
pra seria feita diretamente com
o governo chinês.

A proposta da World Brands,
também obtida pela Folha de
S.Paulo, oferece os 30 milhões de
doses da vacina do laboratório
chinês Sinovac pelo preço unitá-
rio de US$ 28 a dose, com depósi-
to de metade do valor total da
compra (R$ 4,65 bilhões, consi-
derando a cotação do dólar à
época) até dois dias após a assi-
natura do contrato.

Naquele dia, 11 de março, o
governo brasileiro já havia anun-
ciado, dois meses antes, a aquisi-
ção de 100 milhões de doses da
Coronavac do Instituto Butatan,
pelo preço de US$ 10 a dose. A
demissão de Pazuello seria torna-
da pública por Bolsonaro quatro
dias depois, em 15 de março.

Além da discrepância no pre-
ço, o encontro fora da agenda
contradiz o que Pazuello afirmou
em depoimento à CPI da Covid,
em 19 de maio. Aos senadores o
general disse que não liderou as
negociações com a Pfizer sob o
argumento de que um ministro
jamais deve receber ou negociar
com uma empresa.

"Pela simples razão de que eu
sou o dirigente máximo, eu sou o
'decisor', eu não posso negociar
com a empresa. Quem negocia
com a empresa é o nível adminis-
trativo, não o ministro. Se o mi-
nistro... Jamais deve receber uma
empresa, o senhor deveria saber
disso", disse Pazuello à CPI.

No vídeo, um empresário que
Pazuello identifica como "John"
agradece a oportunidade do mi-
nistro recebê-lo e diz que podem
ser feitas outras parcerias "com
tanta porta aberta que o ministro
nos propôs".

A reunião dos empresários
foi marcada com o gabinete de
Elcio Franco, que recebeu o gru-
po. Segundo ex-assessores da
pasta, Pazuello foi chamado à
sala, ouviu o relato da reunião e
fez o vídeo.

Três pessoas que acompa-
nharam a reunião disseram que
o vídeo foi gravado mesmo an-
tes de Pazuello conhecer o pre-
ço da vacina.

Segundo um ex-auxiliar do
ministro, a ideia era propagan-
dear nas redes sociais o avanço
em uma negociação, no mo-
mento em que o governo era
pressionado a ampliar o portfó-
lio de vacinas.

Após a gravação, de acordo
com os relatos colhidos pela Fo-
lha de S.Paulo, parte da equipe
do ministro pediu que os empre-
sários não compartilhassem o ví-
deo, que foi feito por meio do
aparelho celular do empresário
identificado como "John".

Um dos assessores de Pazuel-
lo teria alertado o general após a
reunião de que a proposta era
incomum, acima do preço, e a
empresa poderia não ser repre-
sentante oficial da fabricante da
vacina.

Caso o negócio fosse adiante,
as doses seriam as mais caras
contratadas pelo ministério, pos-
to hoje ocupado pela indiana Co-
vaxin (US$ 15), que tem o contra-
to suspenso por suspeitas de irre-
gularidades.

A proposta da empresa tem
data do dia 10 de março, véspera
da reunião com Pazuello. Se-
gundo dois auxiliares do ex-mi-
nistro e um dos empresários que
acompanharam a conversa, a
oferta só chegou à pasta no dia
do encontro.

Apesar de Pazuello ter dito no
vídeo que havia assinado um me-
morando de entendimento para
a compra, a negociação não pros-
perou.

O governo Bolsonaro resistiu
em negociar a Coronavac. Em
outubro de 2020, o presidente
forçou Pazuello a recuar de uma
promessa de compra da vacina.
"Um manda e outro obedece",
justificou o general em vídeo ao
lado do mandatário.

O presidente chegou a dizer
que não compraria a vacina mes-
mo quando a Anvisa desse aval
para o uso. "Da China nós não
comparemos, é decisão minha.
Eu não acredito que ela [vacina]
transmita segurança suficiente
para a população pela sua ori-
gem", declarou o presidente em
22 de outubro.

Para a CPI da Covid, o governo
desdenhou de negociações dire-
tas com fabricantes como a Pfi-
zer, enquanto abriu as portas pa-
ra representantes de intermediá-
rias que atuavam sem o aval dos
laboratórios.

Em uma das tratativas dessa li-
nha de maior repercussão, o cabo
da polícia militar Luiz Paulo Do-
minghetti teve três reuniões com
a cúpula do Ministério da Saúde,
e afirma que chegou a receber pe-
dido de propina de US$ 1 por do-
se para destravar uma compra de
400 milhões de unidades da As-
traZeneca.

Polícia prende assassino
de menina no ABC

BRIGA POR GARAGEM

ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

Após cinco dias de buscas, a
polícia prendeu  nesta sexta-
feira, em São Vicente (65 km de
SP), o principal suspeito de ati-
rar e matar uma criança de 4
anos, domingo passado, em
Santo André (ABC).

Bruno de Freitas Lopes, 27
anos, foi encontrado escondi-
do em uma casa no litoral pau-
lista . Ele já foi preso três vezes,
por outros crimes. A Justiça
havia decretado a prisão tem-
porária dele, de 30 dias, na ter-
ça-feira passada.

Segundo a Polícia Civil de
Santo André, Lopes pagou pa-
ra um homem o levar até o lito-
ral paulista, logo após o crime.
Antes disso, ainda segundo a
polícia, ele deixou a arma usa-
da no crime, um revólver cali-
bre 38, aos cuidados de outro
homem, que lhe alugava um

carro, com o qual o suspeito
trabalhava como motorista de
aplicativo de transporte de
passageiros. Este veículo foi
encontrado abandonado em
um lixão, dois dias após o as-
sassinato da criança.

Nesta última semana, o ho-
mem confessou estar com a ar-
ma à polícia, indicando que
Lopes estaria no litoral. Pelo
fato de ter guardado a arma
usada no crime, sem informar
aos policiais que investigam o
caso, ele também irá respon-
der criminalmente. 

Lopes foi conduzido do lito-
ral para o 5º DP de Santo An-
dré, que investiga o caso.

Segundo relatado pela mãe
da vítima, uma dona de casa de
22 anos, a motivação para o cri-
me seria uma antiga desavença
entre Bruno de Freitas Lopes,
27 anos, e o pai da menina, por
causa de uma vaga de garagem.

Nota
POLÍCIA PRENDE TRIO SUSPEITO DE ROUBAR 17
ARMAS E R$ 1 MILHÃO EM RELÓGIOS DE LUXO 

A polícia prendeu na quinta-feira passada três suspeitos de roubar
17 armas e 225 relógios de luxo -como Rolex, Omega, Festina e
Bulova- avaliados em cerca de R$ 1 milhão. O assalto ocorreu na
véspera na região da lapa, na zona oeste da capital paulista. A
prisão ocorreu em um posto de combustíveis no Limão (zona
norte). Um quarto homem ainda é procurado pela polícia. A
defesa do trio detido não havia sido localizada até a publicação
desta reportagem. Antes de anunciarem o assalto, os criminosos,
segundo relatado pelas vítimas à polícia, afirmaram serem
policiais civis, pedindo para entrar na casa de um empresário de
68 anos, para uma falsa averiguação. Uma câmera de
monitoramento registrou a chegada do trio, em um Palio
Weekend branco, por volta das 8h20. 

1/3 das mulheres assassinadas no
Brasil morre apenas por ser mulher

Um terço das mulheres mortas
no país em 2020 morreu apenas
por ser mulher. A porcentagem de
feminicídios no universo de todos
os assassinatos de brasileiras foi
de 35%, patamar que se manteve
com relação ao ano anterior. Esse
número, porém, pode estar
aquém da realidade, já que a clas-
sificação da ocorrência na hora do
registro depende pessoalmente
do delegado ou da delegada que
investiga o óbito, ainda que basea-
da em critérios.

Desde que a lei que especifica o
crime foi criada, em 2015, as noti-
ficações desse tipo de assassinato
só crescem apesar do endureci-
mento das punições, segundo o
15º anuário do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, lançado na
quinta-feira passada com dados
dos estados. O Código Penal de-
termina que a morte é um femini-
cídio quando envolve violência
doméstica, familiar e "menospre-
zo ou discriminação à condição
de mulher". É um agravante do
homicídio comum, com pena pre-
vista de 12 a 30 anos atualmente.

Serviu ao caso de Vitórya Me-

lissa Mota, 22, por exemplo. A es-
tudante de enfermagem estava na
praça de alimentação de um
shopping em Niterói (RJ) quando
foi esfaqueada por um colega de
turma, em junho. Ele foi preso em
flagrante e denunciado.

No último ano, foram pelo me-
nos 1.350 mulheres assassinadas
dessa forma, número semelhante
ao que o jornal Folha de S.Paulo já
havia coletado junto às secretarias
de Segurança Pública em levanta-
mento publicado no mês passado
(1.338). Isso significa uma vítima a
cada seis horas e meia.

O cenário, mais uma vez, pode
ser ainda pior, já que não há pa-
dronização na coleta e divulgação
dos dados por alguns estados. O
Ceará, por exemplo, não discrimi-
na o feminicídio nas estatísticas e
registrou apenas 27 ocorrências,
quase metade do contabilizado
por acadêmicos independentes
da Rede de Observatórios da Se-
gurança.

No início de 2020, o então mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro,
chegou a sinalizar que implanta-
ria um sistema nacional para con-

solidar e divulgar esse tipo de in-
formação, mas ele foi demitido e
até hoje esse sistema não existe.
Por enquanto há apenas um pro-
jeto em desenvolvimento.

Segundo o anuário, os estados
com maiores taxas do crime estão
concentrados nas regiões Centro-
Oeste, Norte e Nordeste. O índice
do Mato Grosso, por exemplo, é o
triplo (3,6 mortes por 100 mil mu-
lheres) da média nacional (1,2).
Os próximos da lista são Mato
Grosso do Sul, Roraima e Acre.

O crescimento dos feminicí-
dios notificados no ano passado,
de 2%, foi mais tímido do que nos
anos anteriores, possivelmente
por causa da pandemia. Quase to-
dos os registros de violência con-
tra a mulher feitos pelas delega-
cias caíram no período.

Foi o caso dos crimes de assé-
dio (-21%), ameaça (-11%) e vio-
lência doméstica (-7%). Estupro e
estupro de vulnerável, que vi-
nham crescendo desde 2016, tam-
bém diminuíram (-13%). O único
que não teve redução foi a impor-
tunação sexual (+12%), quando
alguém pratica um ato libidinoso

como a masturbação na presença
do outro sem consentimento.

O que para especialistas não
quer dizer que essas agressões di-
minuíram. Pelo contrário: os pedi-
dos de socorro ao número 190, das
polícias militares, saltaram 16% de
2019 para 2020, e as medidas pro-
tetivas concedidas pelos Tribunais
de Justiça cresceram 4%.

O tema ganhou mais um episó-
dio de grande repercussão na últi-
ma semana, quando a ex-mulher
do músico Iverson Araújo, conhe-
cido como DJ Ivis, publicou ima-
gens de socos, tapas e empurrões
sofridos por ela, certas vezes com
a filha do casal nos braços . Ele foi
preso preventivamente na quarta-
feira passada.

"Ainda é cedo para avaliar se
estamos diante da redução dos ní-
veis de violência doméstica e se-
xual ou se a queda seria apenas
dos registros em um período em
que a pandemia começava a se es-
palhar, as medidas de isolamento
foram mais respeitadas e muitos
serviços estavam ainda se ade-
quando ao atendimento não-pre-
sencial", diz o relatório.

TRAGÉDIA NACIONAL
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RENATO MACHADO E 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

Os senadores do grupo majoritário da CPI da
Covid afirmam que vão convocar para depor no
colegiado o empresário John, que aparece em
vídeo negociando diretamente com o então mi-
nistro da Saúde Eduardo Pazuello a venda da
vacina Coronavac.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo nesta
sexta-feira mostrou que Pazuello prometeu a
um grupo de intermediadores comprar 30 mi-
lhões de doses da vacina chinesa Coronavac. A
imunização foi oferecida formalmente ao go-
verno por quase o triplo do preço negociado pe-
lo Instituto Butantan.

Os senadores reagiram à reportagem nesta
sexta-feira, afirmando que ela abre um novo
flanco nas investigações. Por isso prometem
convocar o empresário John para dar explica-
ções, assim que terminar o recesso parlamentar.

A CPI, assim como todo o Congresso Nacio-
nal, vai parar suas atividades por suas semanas
a partir da próxima segunda-feira.

"Estamos diante de uma hidra, que a gente
corta uma cabeça e aparece uma outra", afir-

mou o vice-presidente da comissão, Randolfe
Rodrigues (Rede-AP).

Randolfe acrescenta que a comissão vai
aproveitar esse período de recesso para averi-
guar a atuação de John. O senador pelo Amapá
também acrescenta que a reunião registrada em
vídeo aconteceu no gabinete do ex-escretário-
executivo do Ministério da Saúde coronel Elcio
Franco, cujo nome apareceu em outras investi-
gações ligadas à compra de vacina da comissão.

O senador Humberto Costa (PT-PE) lembrou
a contradição do ex-ministro Pazuello, que de-
clarou em depoimento à CPI que em nenhum
momento negociou diretamente a compra de
vacinas. "Acho que é uma profunda contradi-
ção. Ele vai ter que se expressar diante dessa
contradição quando voltar a CPI, provavel-
mente em agosto ou setembro. Demonstra mais
uma vez que ele mentiu", afirmou.

"Dependendo de quem fosse a empresa, ele
poderia sim sentar-se à mesa e negociar. E o que
chama a atenção é que geralmente são empresas
intermediárias e não aquelas que são produto-
ras de vacinas, levantando aí um véu de descon-
fiança sobre as intenções últimas de um tipo de
negociação como essa", completou Costa.

CPI quer convocar intermediário que
negociou Coronavac com Pazuello

Pazuello negociou compra de
vacina pelo triplo do preço
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Macri patrocinou
com armas repressão a
apoiadores de Morales 

BOLÍVIA

SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O Ministério Público da Ar-
gentina abriu nesta sexta-feira
uma investigação para apurar
um suposto envio de armas e
munição feito pela gestão do
então presidente Mauricio Ma-
cri à Bolívia em 2019 -o material
teria sido usado para reprimir
os apoiadores de Evo Morales,
que tinha acabado de renunciar
ao comando do país.

O envio dos armamentos te-
ria ocorrido logo após Jeanine
Áñez tomar posse como presi-
dente boliviana em novembro
de 2019, exatamente para subs-
tituir Evo.

Sua chegada ao poder, po-
rém, foi cercada de polêmicas.
De oposição, ela era a segunda
vice-presidente do Senado bo-
liviano, mas acabou alçada ao
comando do país depois que
Evo e a cúpula do Congresso
renunciaram em meio às de-
núncias de fraude na eleição e
às manifestações contra o go-
verno.

Aliados do ex-presidente e
alguns analistas, porém, apon-
taram na ocasião que a medida
não seguia a regra de sucessão
prevista na Constituição e, por
isso, consideraram que ela ti-
nha dado um golpe.

Por isso, milhares foram às
ruas protestar contra o novo go-
verno, que respondeu repri-
mindo os atos de maneira vio-
lenta.

A Justiça argentina agora
quer saber se a gestão Macri en-
viou armas e munições para se-
rem usadas nessa repressão.
Seu sucessor como presidente
argentino, Alberto Fernández,
tem feito coro às acusações e
chegou, inclusive, a pedir des-
culpas ao povo boliviano pelo
envio do material.

Entre os investigados estão
o próprio ex-presidente ar-
gentino e dois de seus minis-
tros, Patrícia Bullrich (Segu-
rança) e Oscar Aguad (Defesa)

-todos negam envolvimento
no caso.

"Foram enviados material de
apoio para a segurança da nos-
sa embaixada em La Paz, e não
armas para serem usadas con-
tra os bolivianos", afirmou Ma-
cri a uma emissora local. Ele
disse ainda que a acusação con-
tra ele é "perseguição política
para desviar a atenção da situa-
ção econômica e sanitária em
um período pré-eleitoral". A Ar-
gentina terá eleições legislativas
em novembro.

A denúncia feita pelo gover-
no Fernández inclui, além do
envio indevido de material béli-
co, desvio de fundos do governo
e abuso de autoridade. O procu-
rador Claudio Navas Rial, po-
rém, afirmou que a investiga-
ção, por ora, se concentrará no
primeiro item.

A evidência apresentada pe-
la atual gestão é uma carta, assi-
nada pelo então comandante
da Força Aérea boliviana, Gon-
zalo Terceros, agradecendo ao
embaixador argentino no país,
Ariel Basteiro, pelo envio do
material. O texto fala em "cartu-
chos antidistúrbio" e em "gra-
nadas". Macri afirma que o do-
cumento é falso.

Ao divulgar a carta, Fernán-
dez, aliado político de Evo e que
o recebeu como refugiado na
Argentina durante a crise boli-
viana, pediu desculpas ao atual
governo do país vizinho.

Numa carta ao atual presi-
dente boliviano, Luis Arce (que
pertence ao MAS, mesmo parti-
do de Evo), Fernández afirmou
sentir "dor e vergonha" pelo que
teria sido realizado por seu an-
tecessor.

Arce postou em suas redes
sociais: "repudiamos o apoio do
governo do ex-presidente da
Argentina, Mauricio Macri, ao
golpe de estado que vivemos
em 2019 na Bolívia. O envio de
material bélico para reprimir o
povo boliviano vai contra as
normas internacionais". 

Alemanha vive tragédia
com 106 mortos devido
a mudanças climáticas

CHUVAS INESPERADAS

O número de pessoas que
morreram em decorrência das
enchentes na Alemanha subiu
para 106 nesta sexta-feira. A
chuva sem precedentes - que
também atinge países vizinhos
e provocou 20 mortes na Bélgi-
ca- dispara um alerta sobre a
ocorrência de eventos naturais
extremos como consequência
das mudanças climáticas.

Cerca de 1.300 pessoas ainda
estão desaparecidas, mas existe
a possibilidade de que grande
parte desse número se refira a
moradores que estão incomu-
nicáveis devido às quedas de
energia e aos danos causados às
redes de telecomunicação.

Ainda assim, à medida que
equipes de resgate -que recebe-
ram um reforço de 700 soldados
do Exército alemão- trabalham
nas regiões mais afetadas, o nú-
mero total de mortes deve au-
mentar.

Comunidades inteiras fica-
ram em ruínas depois que vá-
rios rios transbordaram e inva-
diram cidades e vilas nos esta-
dos alemães da Renânia do
Norte-Vestfália e Renânia-Pala-
tinado, além de em países vizi-
nhos, como Bélgica, Holanda e
Luxemburgo. "As pessoas ace-
navam pelas janelas. Foi tão ter-
rível que não conseguimos aju-
dar ninguém", disse Frank Thel,
morador de Schuld, onde deze-
nas de casas foram reduzidas a
pilhas de escombros, à agências
de notícias Reuters.

Na cidade de Sinzig, ao sul de
Colônia, 12 residentes em um
lar para pessoas com deficiên-
cia morreram ao serem sur-

preendidos pelas inundações
durante à noite.

"Nosso estado está passando
por uma catástrofe de enchen-
tes de dimensões históricas",
disse o premiê da Renânia do
Norte-Vestfália, Armin Laschet,
candidato à sucessão da pri-
meira-ministra alemã, Angela
Merkel. Nesta quinta-feira pas-
sada, durante visitas a várias ci-
dades afetadas, Laschet culpou
o aquecimento global pelos
eventos extremos e reiterou a
importância de medidas que
possam frear as mudanças cli-
máticas.

A chefe da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen, dis-
se que a escala e a intensidade
das enchentes são uma indica-
ção clara das mudanças no cli-
ma e demonstram a necessida-
de urgente de ação.  

"Não há a menor dúvida de
que as mudanças climáticas
globais estão aumentando a fre-
quência de eventos climáticos
extremos", afirma o físico e cli-
matologista Paulo Artaxo, pro-
fessor da Universidade de São
Paulo (USP). Segundo ele, o au-
mento da temperatura em âm-
bito mundial gera um acúmulo
de energia na atmosfera que se
dissipa por meio de eventos ex-
tremos.

Nota-se a mesma relação de
causa e efeito em ocorrências
de chuvas em volumes sur-
preendentes como as registra-
das na Alemanha nos últimos
dias. "Tendo mais calor na at-
mosfera, há mais evaporação, e
essa maior evaporação intensi-
fica a precipitação. 

Rio fará vacinação em massa na Maré 
A Secretaria Municipal de Saú-

de do Rio de Janeiro vai fazer
uma vacinação em massa, entre
os dias 29 de julho e 1º de agosto,
para concluir a imunização dos
moradores da Maré com idade
acima de 18 anos, cadastrados nas
unidades municipais de saúde da
comunidade. A vacinação será fei-
ta em escolas e nas cinco unida-
des de saúde da região.

Segundo o secretário Daniel
Soranz, a iniciativa é parte de uma
pesquisa da Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz) apoiada pela SMS
e articulada com a instituição da
sociedade civil Redes da Maré e

associações de moradores da lo-
calidade. O objetivo é vacinar 31
mil pessoas nos três dias. 

"É um grande desafio, em que
vamos contar com o apoio de
mais ou menos mil profissionais
de saúde. Uma força-tarefa para
que também a Maré possa ser um
case para avaliação da efetividade
da vacina", disse o secretário du-
rante a apresentação do 28º Bole-
tim Epidemiológico da Prefeitura
do Rio. Ele acrescentou que estão
incluídos na vacinação voluntá-
rios da secretaria municipal e de
outros profissionais que queiram
participar da imunização.

De acordo com Soranz, no dia
28 deste mês, estará concluída a
vacinação das pessoas com 34
anos ou mais e, por isso, o projeto
será realizado no grupo de até 18
anos que ainda não recebeu a
imunização. Não há previsão para
aplicação de vacinas em adoles-
centes de 12 a 17 anos no projeto.

O projeto Paquetá Vacinada,
também em conjunto com a Fio-
cruz, vai ter mais uma etapa de va-
cinação. No dia 25, adolescentes
entre 12 e 17 anos cadastrados e
residentes na ilha vão receber a
vacina da Pfizer, que é a única au-
torizada para esta faixa de idade.

No dia 15 de agosto, será aplicada
a segunda dose a todos os vacina-
dos no projeto. 

No dia 20 de junho, o projeto
aplicou doses da vacina AstraZe-
neca em moradores da ilha maio-
res de 18 anos que ainda não ti-
nham sido imunizados.  Agora, os
adolescentes receberão a vacina
da Pfizer, já que é o único imuni-
zante atualmente disponível com
autorização da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
para aplicação neste público. O
objetivo do projeto é avaliar os
efeitos da imunização em larga es-
cala na população local. 

COVID-19
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