
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), derrubou ontem uma decisão do TST (Tribunal Superior do Tra-
balho) de 2018 que condenava a Petrobras a pagar quantia bilionária
em adicionais e gratificações a funcionários ativos e inativos. Uma
derrota no caso pode ter impacto estimado de R$ 46 bilhões nos co-
fres da estatal. É a maior ação já enfrentada pela Petrobras na Justiça
do Trabalho. Funcionários questionaram a fórmula de cálculo pre-
vista na RMNR (Remuneração Mínima de Nível e Regime), instituída

em 2007, quando houve uma mudança na política trabalhista da es-
tatal para equalizar salários de diferentes categorias. A Petrobras e os
funcionários que acionaram a Justiça discordam sobre a forma como
devem ser computados adicionais pagos em casos como insalubri-
dade e jornada noturna. Negociada com os sindicatos, a RMNR in-
corporou adicionais como o de periculosidade e permitiu que os tra-
balhadores de mesmo nível em uma mesma região tivessem rendi-
mentos equivalentes. PÁGINA 2

Negacionismo
com crise de
energia custará
caro ao Brasil

GOVERNO DÍVIDA TRABALHISTA

Um mês após a criação do
comitê de gestão da crise
energética, a resposta do go-
verno para enfrentar o risco de
apagões ainda se limita a ga-
rantir a oferta de energia, sem
programas voltados à econo-
mia no consumo. O primeiro
programa relacionado à de-
manda está em fase final de
elaboração, diz o MME (Mi-
nistério de Minas e Energia),
mas ainda não há prazo para
começar a funcionar. Para es-
pecialistas, a estratégia é arris-
cada e deve pressionar ainda
mais a conta de luz. Em mesa-
redonda com a imprensa na
terça-feira passada,  especia-
listas do Instituto Clima e So-
ciedade classificaram a res-
posta do governo à crise como
negacionista, por minimizar
os riscos e evitar incentivos à
economia de energia. "A gente
vê ministros e outras figuras
aparecendo e negando que es-
tamos diante de um risco de
racionamento e de apagões",
disse a consultora do instituto,
Amanda Ohara. PÁGINA 2

Doria quer
vacinar todos
os adultos até
16 de agosto 

SÃO PAULO

TESOURO

O governador João Doria
(PSDB) anunciou ontem que a
vacinação de adultos no estado
de São Paulo com a primeira
dose da vacina contra o corona-
vírus será finalizada até dia 16
de agosto. O governador tam-
bém anunciou o início da vaci-
nação de adolescentes no dia
18. Doria voltou antecipar o ca-
lendário de vacinação em São
Paulo. Antes, a imunização dos
maiores de 18 anos com a pri-
meira dose, prevista para aca-
bar no dia 20 de agosto. "O dia
da esperança, que era o dia 20,
agora estamos antecipando pa-
ra o dia 16 de agosto a imuniza-
ção de todos os adultos com
mais de 18 anos no nosso esta-
do", disse Doria, falando em
"senso de urgência". Os adoles-
centes começarão pelo público
com comorbidades. Antes, a
vacinação estava prevista para
o dia 23 de agosto. O governa-
dor disse que a antecipação foi
possível porque o estado com-
prou 4 milhões de doses da Co-
ronavac, que já chegaram e fo-
ram distribuídas. PÁGINA 3

STF derruba condenação e livra
Petrobras da perda de R$ 46 bi

FOLHAPRESS

Dívida Pública
Federal sobe 3,07% 
em junho e atinge
R$ 5,33 trilhões 

Impulsionado por fatores positivos no cená-
rio econômico, o estoque da dívida pública fe-
deral registrou um aumento de 3,07% em julho,
informou o Tesouro Nacional ontem. O total foi
de R$ 5,17 trilhões em maio para R$ 5,33 tri-
lhões no encerramento do primeiro semestre. O
movimento é reflexo de maior otimismo no ex-
terior e de cenário mais favorável no Brasil em
junho, com melhora nos indicadores de ativida-
de e de arrecadação de tributos. De acordo com
o coordenador de operações da Dívida Pública,
Roberto Lobarinhas (foto), o resultado do mês é
positivo. "Havia um contexto favorável e o Te-
souro encontrou, nesse contexto, condições pa-
ra realizar um volume elevado de emissões",
disse. PÁGINA 2
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Bolsa fecha em alta 
de 1,34% com ata 
do Fed e balanços
ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) recuperou os
126 mil pontos ontem, impul-
sionada pela decisão de ma-
nutenção da taxa básica de ju-
ros americana pelo Fed (Fede-
ral Reserve, o banco central
dos EUA) e pela divulgação de
balanços corporativos.

O Ibovespa (Indice Boves-
pa), principal índice acionário
do país, encerrou com alta de
1,34%, aos 126.285 pontos.

Desde o início da semana o
mercado aguardava a decisão
da reunião de política mone-
tária do Fed, marcada para es-
ta quarta, quando o órgão
anunciou que vai manter as
taxas de juros.

Reflexo desse cenário, o dó-
lar registrou a maior desvalori-
zação e o menor patamar em
duas semanas ontem. A moe-
da fechou em queda de 1,25%,
a R$ 5,11.

Na cesta de moedas emer-
gentes, o real teve a segunda
maior valorização ante o dólar
na sessão desta quarta, per-
dendo apenas para o peso co-
lombiano.

A agenda de balanços no
Brasil também foi positiva pa-
ra o Ibovespa, com destaque
para Weg, que atingiu o resul-
tado de R$ 1,1 bilhão no se-
gundo trimestre. As ações da

companhia registraram a
maior alta da Bolsa, com avan-
ço de 8,17%, a R$ 37,20.

A Vale também encerrou em
alta de 2,72%, a R$ 117,29, com
os investidores na expectativa
do resultado da companhia.

Outro ponto que colaborou
para o movimento de alta do
Ibovespa foram as blue chips -
ações de empresas líderes de
mercado e que possuem um
grande volume negociado na
Bolsa. Favorecidas pelo au-
mento nos preços do petróleo,
por exemplo, as ações da Pe-
trobras subiram 2,06% (prefe-
renciais, sem direito a voto) e
2,08% (ordinárias, com direito
a voto).

Os papéis do setor financei-
ro também tiveram um dia po-
sitivo. Nesta quarta, o Santan-
der reportou um lucro de R$
4,2 bilhões no segundo trimes-
tre, quase o dobro (98,4%) do
registrado em igual período de
2020. Os papéis da companhia
encerraram a sessão em alta
de 0,75%, a R$ 41,51.

No exterior, Dow Jones re-
gistrava queda de 0,36%, en-
quanto o S&P 500 encerrou
perto da estabilidade, com re-
cuo de 0,02%. Na contramão, a
Bolsa de tecnologia Nasdaq,
em Nova York, fechou em alta
de 0,70%, refletindo os bons
resultados das big techs, divul-
gados na véspera.
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STF derruba condenação e livra
Petrobras de perda bilionária
O

ministro Alexandre
de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal

Federal), derrubou ontem uma
decisão do TST (Tribunal Supe-
rior do Trabalho) de 2018 que
condenava a Petrobras a pagar
quantia bilionária em adicionais
e gratificações a funcionários
ativos e inativos.

Uma derrota no caso pode ter
impacto estimado de R$ 46 bi-
lhões nos cofres da estatal. É a
maior ação já enfrentada pela
Petrobras na Justiça do Trabalho.

Funcionários questionaram a
fórmula de cálculo prevista na
RMNR (Remuneração Mínima
de Nível e Regime), instituída
em 2007, quando houve uma
mudança na política trabalhista

da estatal para equalizar salários
de diferentes categorias.

A Petrobras e os funcionários
que acionaram a Justiça discor-
dam sobre a forma como devem
ser computados adicionais pa-
gos em casos como insalubrida-
de e jornada noturna.

Negociada com os sindica-
tos, a RMNR incorporou adi-
cionais como o de periculosi-
dade e permitiu que os traba-
lhadores de mesmo nível em
uma mesma região tivessem
rendimentos equivalentes. Ou
seja, empregados de áreas ad-
ministrativas receberam au-
mento e passaram a ganhar o
equivalente a colegas de áreas
operacionais.

Desde que foi instituída, a re-

muneração mínima de nível e
regime se transformou em alvo
de questionamentos e pedidos
na área trabalhista.

A categoria argumenta que o
pagamento de adicionais para
trabalhadores de área de risco
está previsto na Constituição
Federal e não pode ser elimina-
do por acordo trabalhista.

A Federação Única dos Petro-
leiros (FUP) informou em nota
que vai recorrer da decisão para
que ela seja julgada por um co-
legiado.

"É surpreendente que um te-
ma dessa natureza e complexi-
dade seja decidido de forma
monocrática e durante o perío-
do de recesso do Supremo Tri-
bunal Federal", afirmou o coor-

denador-geral da FUP, Deyvid
Bacelar.

"A FUP vai recorrer para que
o processo seja submetido à de-
cisão colegiada -onde há, inclu-
sive, oportunidade de se manter
sustentação oral-, como foi a do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que deu ganho de causa
ao trabalhador", destacou.

Em 2018, o placar no TST foi
apertado contra a Petrobras.
Com 13 votas a 12, os funcioná-
rios venceram o processo na
corta trabalhista.

Na época, o cálculo era esti-
mado em R$ 15 bilhões para pa-
gamento aos funcionários, além
de aumentar em cerca de R$ 2
bilhões a folha de pagamento a
cada ano.

MERCADOS

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Um mês após a criação do co-
mitê de gestão da crise energética,
a resposta do governo para en-
frentar o risco de apagões ainda se
limita a garantir a oferta de ener-
gia, sem programas voltados à
economia no consumo.

O primeiro programa relacio-
nado à demanda está em fase fi-
nal de elaboração, diz o MME
(Ministério de Minas e Energia),
mas ainda não há prazo para co-
meçar a funcionar. Para especia-
listas, a estratégia é arriscada e
deve pressionar ainda mais a
conta de luz.

Em mesa-redonda com a im-
prensa na terça-feira passada,
especialistas do Instituto Clima e
Sociedade classificaram a res-
posta do governo à crise como
negacionista, por minimizar os
riscos e evitar incentivos à eco-
nomia de energia.

"A gente vê ministros e outras
figuras aparecendo e negando
que estamos diante de um risco
de racionamento e de apagões",
disse a consultora do instituto,
Amanda Ohara. "Se na pandemia,
em que lidavam com vidas huma-
nas, houve negação, imagina na
energia, no início de um período
eleitoral."

Planejada nos moldes da câ-
mara que coordenou o raciona-
mento de 2001, a Creg (Câmara
de Regras Excepcionais para Ges-
tão Hidroenergética) foi criada
pelo governo Jair Bolsonaro no
dia 28 de junho, também com o
objetivo de propor medidas para
enfrentar uma crise hídrica.

É liderada pelo MME, com
participação de ministérios de
outras áreas afetadas e já vinha
sendo alvo de críticas desde a sua
composição, que excluiu órgãos
responsáveis pela regulação e

planejamento dos setores de
energia, água e meio ambiente.

Neste primeiro mês de atua-
ção, focou suas atenções na gestão
dos reservatórios das hidrelétricas
para garantir alguma folga ao fim
do período seco e na contratação
de térmicas emergenciais, tema
de uma resolução publicada no
fim da semana passada.

Ainda assim, com a retomada
da economia, o ONS (Operador
Nacional do Sistema Elétrico)
emitiu alerta na semana passada
sobre a possibilidade de esgota-
mento da potência para atendi-
mento aos horários de maior con-
sumo no fim do ano.

O alerta reforçou no mercado a
percepção de que, sem controle
da demanda, o risco de apagões
localizados nos horários de picos
é elevado. "Não tem varinha de
condão que faça aparecer oferta
de energia", diz o ex-diretor do
ONS Luiz Eduardo Barata.

Por isso, diz, o governo deveria
apresentar a situação com mais
transparência, convocando a po-

pulação a contribuir. O programa
de deslocamento da demanda
que será lançado em breve tem
foco na indústria, que poderia
deslocar a produção dos horários
de pico para momentos de menor
consumo.

Inicialmente, a previsão era
que o programa fosse anunciado
em julho, mas, segundo o MME, a
proposta técnica para apresenta-
ção ao mercado ainda está em fa-
se final de preparação. Depois,
deve ficar um período em consul-
ta pública para contribuições.

A proposta da indústria prevê o
pagamento de compensações pe-
la participação das empresas, em
valores menores do que o custo
de acionamento de térmicas, mas
os detalhes do texto que será leva-
do a consulta pública ainda não
foram divulgados.

Especialistas no setor dizem
que o deslocamento de demanda
e a contratação emergencial de
térmicas podem minimizar os ris-
cos de 2021, mas não são suficien-
tes para recuperar os níveis dos

reservatórios para um 2022 me-
nos dependente de chuvas.

Além disso, representam pres-
são adicional na tarifa.

"A pior coisa que o governo es-
tá fazendo no momento é não
preparar os brasileiros para a si-
tuação difícil que vamos enfren-
tar", diz o físico José Goldemberg,
ex-secretário de Meio Ambiente
de São Paulo. "Pelo contrário, está
tranquilizando as pessoas."

O governo aposta na entrada
de 15 gigawatts (GW) em nova ca-
pacidade de geração entre 2021 e
2022, o equivalente a 8% da capa-
cidade instalada atual, além de 16
mil quilômetros de novas linhas
de transmissão, elevando a malha
em 10%.

Mas a possibilidade de ocor-
rência do fenômeno La Niña no
próximo período chuvoso acres-
centa riscos adicionais, ao reduzir
as chuvas no centro-sul e ampliar
no Nordeste, diminuindo a capa-
cidade de geração eólica, num
ano com perspectivas de retoma-
da mais forte da economia.

GOVERNO

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O ministro de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, participou ontem de cerimônia de rei-
nauguração da térmica William Arjona, a usina
de energia mais cara do país, com custo de R$
1.741 por cada MWh (megawat-hora) gerado.

Localizada no Mato Grosso do Sul, a térmica
estava parada desde 2017 e a retomada das
operações foi antecipada para ajudar a enfren-
tar a seca sobre os reservatórios das principais
hidrelétricas brasileiras.

Para especialistas, a estratégia de enfrenta-
mento da crise, focada até o momento no au-

mento da oferta, é arriscada e coloca ainda
mais pressão sobre a conta de luz, já que con-
templa a contratação de fontes geradoras mais
caras.

Embora use gás natural como combustível, a
William Arjona terá tarifa maior do que usinas a
óleo diesel, geralmente mais caras. A segunda tér-
mica mais cara do Brasil, Xavantes, em Goiás,
tem custo de produção de R$ 1.464 por MWh.

Em relação a térmicas movidas a gás natu-
ral, a diferença é ainda maior. Até o início das
operações de William Arjona, a usina mais cara
com esse combustível era Araucária, no Paraná,
com R$ 1.138 mil por MWh.

Governo inaugura térmica com energia mais cara do país

Negacionismo na crise de energia
custará caro, dizem especialistas

Nota
IR: RELATOR RETIRA TAXAÇÃO DE DIVIDENDO PARA
EMPRESA DO SIMPLES E AVALIA AMPLIAR ISENÇÃO 

Relator da reforma do IR (Imposto de Renda), o deputado Celso
Sabino (PSDB-PA) afirmou ontem que seu parecer vai prever
isenção sobre a distribuição de lucros e dividendos a todas as
empresas inscritas no Simples Nacional. Para as companhias que
serão taxadas após eventual aprovação do projeto, o deputado
afirmou que avalia ampliar a faixa de isenção, atualmente
estabelecida no texto em R$ 20 mil por mês. O anúncio foi feito
após reunião com o ministro Paulo Guedes (Economia). "Cerca

de 5 milhões de empresas que estão cadastradas no Simples
Nacional, que têm milhares de sócios que recebem dividendos,
continuarão com a isenção sobre lucros e dividendos", disse.
O Simples é um regime tributário diferenciado que pode ser
adotado por micro e pequenas empresas e permite o
recolhimento unificado de tributos. O limite anual para a
receita bruta dessas companhias é de R$ 4,8 milhões. O
projeto inicial do governo propunha uma cobrança de 20% de
Imposto de Renda sobre dividendos (parte do lucro distribuído
pelas empresas a acionistas), acabando com uma isenção
prevista em lei há 25 anos.

DPF sobe 3% em junho
e atinge R$ 5,33 trilhões 

DÍVIDA PÚBLICA

BERNARDO
CARAM/FOLHAPRESS

Impulsionado por fatores po-
sitivos no cenário econômico, o
estoque da dívida pública fede-
ral registrou um aumento de
3,07% em julho, informou o Te-
souro Nacional ontem. O total
foi de R$ 5,17 trilhões em maio
para R$ 5,33 trilhões no encerra-
mento do primeiro semestre.

O movimento é reflexo de
maior otimismo no exterior e de
cenário mais favorável no Brasil
em junho, com melhora nos in-
dicadores de atividade e de arre-
cadação de tributos. Para apro-
veitar esse momento, o Tesouro
emitiu um volume mais alto de
títulos, provocando crescimen-
to do estoque da dívida.

No mês passado, houve um
resgate total de R$ 4 bilhões em
títulos, enquanto o volume de
emissões ficou em R$ 142,1 bi-
lhões. Com isso o saldo foi de
emissão líquida de R$ 138,1 bi-
lhões, o maior volume desde o
início da pandemia, em março
de 2020.

De acordo com o coordena-
dor de operações da Dívida Pú-
blica, Roberto Lobarinhas, o re-
sultado do mês é positivo.

"Havia um contexto favorável

e o Tesouro encontrou, nesse
contexto, condições para reali-
zar um volume elevado de emis-
sões", disse.

Em relação ao perfil da dívida
pública, houve uma ligeira piora
no prazo médio de vencimento
dos títulos, com um encurta-
mento de 3,78 anos em maio pa-
ra 3,73 anos em junho. Segundo
o Tesouro, a piora teria sido
mais acentuada não fossem as
novas emissões do mês, que ti-
veram prazo mais longo.

Houve melhora, no entanto,
no custo médio dos papéis em
junho, caindo de 7,34% ao ano
para 7,18% ao ano.

Em junho, a participação de
estrangeiros na dívida pública
brasileira registrou queda, indo
de 9,9% para 9,7%.

No mês passado, a reserva de
liquidez do Tesouro para fazer
frente aos próximos vencimen-
tos e resgates de títulos ficou em
R$ 1,167 trilhão, 12,6% maior do
que o mês anterior.

Em relação a este mês, Loba-
rinhas afirmou que a volatilida-
de dos mercados aumentou, es-
pecialmente por conta da disse-
minação da variante delta do
coronavírus no mundo, o que
impacta negativamente as taxas
de juros.

Nota
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AUMENTA 45%

O faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos
cresceu 45,4% em junho na comparação com o mesmo mês do
ano passado, totalizando R$ 17,5 bilhões em 2021. Em relação ao
mês anterior, no entanto, houve estabilidade, com variação de -
0,1%. Os dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
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País/São Paulo

Doria anuncia fim da
vacinação de adultos
com 1a dose até dia 16 

AGOSTO

ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS

O governador João Doria
(PSDB) anunciou ontem que a
vacinação de adultos no esta-
do de São Paulo com a primei-
ra dose da vacina contra o co-
ronavírus será finalizada até
dia 16 de agosto.

O governador também
anunciou o início da vacina-
ção de adolescentes no dia 18.

Doria voltou antecipar o ca-
lendário de vacinação em São
Paulo. Antes, a imunização
dos maiores de 18 anos com a
primeira dose, prevista para
acabar no dia 20 de agosto.

"O dia da esperança, que era
o dia 20, agora estamos anteci-
pando para o dia 16 de agosto a
imunização de todos os adul-
tos com mais de 18 anos no
nosso estado", disse Doria, fa-
lando em "senso de urgência".

Os adolescentes começarão
pelo público com comorbida-
des. Antes, a vacinação estava
prevista para o dia 23 de agosto.

O governador disse que a
antecipação foi possível por-
que o estado comprou 4 mi-
lhões de doses da Coronavac,
que já chegaram e foram dis-
tribuídas.

O estado de São Paulo já va-
cinou 75% de sua população
adulta.  Já foram aplicadas 34,9
milhões de doses dos imuni-
zantes.

Do total, 25,3 milhões cor-
respondem a primeira dose das
vacinas Coronavac, Pfizer e Ox-
ford/AstraZeneca, 8,3 milhões
à segunda dose destes imuni-
zantes e 1 milhão à Janssen,
que exige apenas uma dose.

A vacina mais aplicada no
estado é a de Oxford/AstraZe-
neca (15,4 milhões), seguida
da Coronavac (14,3 milhões),
da Pfizer (3,8 milhões) e da
Janssen (um milhão).

Doria também anunciou o
aumento do horário de fun-
cionamento a partir de 1º de
agosto, hoje às 23h, será esten-
dido até a meia noite. A capa-
cidade de ocupação passará
dos atuais 60% para 80%.

As medidas valerão de 1º
até 16 de agosto.

A partir do início do próxi-
mo mês, também não haverá
mais toque de restrição na
madrugada.

A partir de 17 de agosto,
com adultos vacinados, Doria
anunciou que não haverá
mais limites de ocupação ou

de horário.
Doria disse que a vida está

voltando ao normal, mas pe-
diu para a população conti-
nuar se prevenindo ao usar
máscaras e álcool em gel.

De acordo com o governo,
há uma melhora expressiva
relacionada ao processo de
vacinação. Na última semana,
a redução foi de 20,6% nos ca-
sos; 18,3% nas internações; e
9,6% nas mortes.

A ocupação dos leitos de
UTI voltados a coronavírus
tem uma taxa de 54%.

ACOLHIMENTO
O governo também anun-

ciou o início de um programa
chamado Noites Solidárias,
voltado à população em situa-
ção de rua.

O programa incluirá acolhi-
mento emergencial para 400
pessoas na estação do metrô
Pedro II (linha vermelha, pró-
ximo à praça da Sé).

A ação vai oferecer abrigo
para essa população, princi-
palmente na capital paulista.
Segundo Doria, haverá aco-
lhimento das 20h às 8h, com
garantia de agasalho e ali-
mentação.

O vigário do Povo de Rua de
São Paulo, padre Julio Lancel-
lotti, disse que membros do
grupo atuarão também nesse
espaço emergencial de acolhi-
da. O padre citou a abertura
inédita do metrô, e também
afirmou que a Casa de Oração
do Povo da Rua também estará
aberta, além de equipes de pas-
toral circulando pela cidade
com alimentação e agasalhos.

"Cada um leve quando sair
de casa um pequeno kit de so-
brevivência, um par de meia,
um agasalho, uma bebida
quente. E se você encontrar
uma pessoa em situação de
rua no teu caminho, vai até
ele, expresse o seu carinho, a
sua atenção", pediu o padre.

O governador disse que
houve a criação de 3 mil vagas,
além do recebimento de 83
mil cobertores térmicos doa-
dos pela iniciativa privada.
"Não são cobertores baratos
nem usados", disse Doria.

Além disso, segundo o go-
vernador, setores do comércio
doaram 23 mil agasalhos.

Ricardo Nunes, prefeito de
SP, disse que estão montadas
cinco tendas para a população
em situação de rua na capital.

REAÇÃO

Para STF, Bolsonaro mente
sobre combate à pandemia
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

E
m mensagem postada em
uma rede social ontem, o
STF (Supremo Tribunal

Federal) reafirmou que a corte
não impediu o governo federal
de agir no enfrentamento da
Covid-19.

"O STF não proibiu o governo
federal de agir na pandemia!
Uma mentira contada mil vezes
não vira verdade!", afirmou a
corte no Twitter.

O presidente Jair Bolsonaro
disse reiteradas vezes que foi
impedido de agir contra a Co-
vid-19 em razão de uma decisão
do Supremo.

No sábado passado, Bolso-
naro criticou decisões judiciais.
"Se eu tivesse coordenando a
pandemia, não teria morrido
tanta gente", disse a apoiadores
durante uma transmissão em
uma redes social do deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Ontem, o tribunal divulgou
um vídeo e pediu aos internau-
tas que ele seja compartilhado.

"Leve informação verdadeira a
mais pessoas", escreveu. O tex-
to foi acompanhado das has-
htags #VerdadesdoSTF e #Fa-
keNewsNão.

Com duração de 29 segun-
dos, o vídeo reforça o esclareci-
mento sobre decisão que reco-
nheceu a competência concor-
rente de estados, Distrito Fede-
ral, municípios e União no com-
bate à pandemia de Covid-19.

O objetivo é "conscientizar a
sociedade sobre a importância
da checagem de fatos, a fim de
evitar a propagação de fake
news".

"Notícias falsas deturpam a
decisão, alegando que o Supre-
mo proibiu o governo federal de
agir no enfrentamento da pan-
demia. No entanto, a Secretaria
de Comunicação Social do STF
já havia publicado esclareci-
mento sobre o caso no início do
ano, destacando o entendimen-
to do colegiado."

No início deste ano, o STF já
havia rebatido declarações de
Bolsonaro quando afirmou, no

dia 18 de janeiro, que a corte
não proibiu o governo federal
de agir no enfrentamento da
Covid-19.

Na ocasião, por meio de nota
assinada pela Secretaria de Co-
municação Social do órgão, o
tribunal ressaltou que suas de-
cisões estabeleceram a compe-
tência concorrente de estados,
municípios e União para atuar
contra a pandemia, sem excluir
nenhuma esfera administrativa
dessa responsabilidade.

O texto não citava Bolsona-
ro, mas era uma resposta ao
chefe do Executivo, que afirma-
ra que não pode agir no comba-
te à doença por decisão do Su-
premo.

"Vou repetir aqui: que moral
tem João Doria e Rodrigo Maia
em falar em impeachment se eu
fui impedido pelo STF de fazer
qualquer ação contra a pande-
mia?", disse Bolsonaro no dia 15
de janeiro em entrevista a José
Luiz Datena, da TV Band.

Segundo Bolsonaro, pelo Su-
premo, ele deveria "estar na

praia tomando uma cerveja".
O discurso do presidente re-

verberou na base. Diante da dis-
cussão sobre o colapso de saúde
em Manaus à época, bolsona-
ristas passaram a eximir o presi-
dente de culpa sob o argumento
de que o Supremo o proibiu de
agir contra a doença.

O STF, então, afirmou que o
discurso não é verdadeiro. Na
nota, a corte e menciona "afir-
mação que circula nas redes so-
ciais" sobre o tema.

"Na verdade, o plenário deci-
diu, no início da pandemia, em
2020, que União, estados, Dis-
trito Federal e municípios têm
competência concorrente na
área da saúde pública para rea-
lizar ações de mitigação dos im-
pactos do novo coronavírus",
disse a corte em nota.

O tribunal concluiu: "Ou se-
ja, conforme as decisões, é res-
ponsabilidade de todos os entes
da federação adotarem medi-
das em benefício da população
brasileira no que se refere à
pandemia".

Lira: campanhas podem ser bancadas por milícia 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O presidente da Câmara, Art-
hur Lira (PP-AL), defendeu on-
tem a utilização do fundo eleito-
ral para bancar as campanhas
de 2022, negou que a projeção
de valor chegue a R$ 5,7 bilhões
e questionou como seria a forma
de financiamento da política
sem esse tipo de recurso.

Em entrevista à Globonews,
ele lembrou que, com restrição
ao financiamento privado, so-
braram apenas os recursos pú-

blicos para pagar as campanhas
eleitorais. "A primeira discussão
é essa. Nós temos outra maneira
de financiar a política e a demo-
cracia no Brasil? Nós temos co-
mo manter a democracia sem
um sistema claro?", disse.

"De onde virão os financia-
mentos se por acaso nós não ti-
vermos recursos suficientes?
Talvez das milícias? Talvez do
tráfico? Talvez das influências
das igrejas? De alguns outsiders
e personalidades que estão de
maneira momentânea ou tan-

gencial participando da políti-
ca? Essa é a discussão que tem
que ser feita", afirmou Lira.

O valor do fundão pelos crité-
rios do projeto aprovado pelos
parlamentares se aproxima de
R$ 5,7 bilhões, segundo projeção
feita por técnicos da Casa a partir
das regras fixadas -25% da verba
da Justiça Eleitoral em 2021 e em
2022, além de uma parte das
emendas de bancada estaduais.

Após uma sequência de críti-
cas, Jair Bolsonaro mudou seu
discurso e afirmou na segunda-

feira (26) que deve vetar só um
"excesso" de R$ 2 bilhões do
fundão eleitoral. Sinalizou acei-
tar uma quantia próxima de R$ 4
bilhões -que já dobraria a verba
pública anterior para esse tipo
de financiamento. Ele não expli-
cou como pretende realizar a
operação.

O presidente da Câmara de-
fendeu que nada foi definido ain-
da sobre a quantia do fundo elei-
toral e que a regra aprovada visa
promover as eleições "com trans-
parência" e "com fiscalização".

SEM FUNDÃO

Michelle recebe medalha por
‘relevantes serviços prestados ao País’  
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
concedeu à sua mulher, a pri-
meira-dama Michelle Bolsona-
ro, a Medalha do Mérito Oswal-
do Cruz na categoria ouro.

A condecoração é um reco-
nhecimento pela atuação desta-

cada no campo das atividades
científicas, educacionais, cultu-
rais e administrativas pelos re-
sultados benéficos à saúde de
brasileiros. A informação foi pu-
blicada em decreto ontem.

Os presidentes da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), e do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),

também receberam a honraria.
O presidente também conce-

deu uma outra medalha, a de
Ordem do Mérito Médico, na
classe comendador, ao seus mé-
dicos, o cirurgião Antônio Ma-
cedo, do Hospital Albert Eins-
tein, e o cirurgião Luiz Henrique
Silva Borsato, da Santa Casa de

Misericórdia de Juiz de Fora.
Na classe grande-oficial, ao di-

retor-presidente da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) , Antônio Barra Torres,
e a Eloísa Bonfá, diretora clínica
do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, entre outros.

PRIMEIRA-DAMA
Estabelecimentos poderão
funcionar até meia-noite 

O governador João Doria
(PSDB) anunciou ontem que
haverá flexibilização do horário
de funcionamento de comércios
e limite de ocupação a partir de
1º de agosto em São Paulo.

Segundo Doria, o limite, hoje
às 23h, será estendido até a
meia-noite. A capacidade de
ocupação passará dos atuais
60% para 80%.

As medidas valerão de 1º até
16 de agosto.

A partir do início do próxi-
mo mês, também não haverá
mais toque de restrição na ma-
drugada. A partir de 17 de
agosto, com adultos vacina-
dos, Doria anunciou que não
haverá mais limites de ocupa-
ção ou de horário.

Doria disse que a vida está
voltando ao normal, mas pediu
para a população continuar se
prevenindo ao usar máscaras e
álcool em gel.

"Muitos países do mundo
não deram esse passo de reto-
mada com tanta gente vacinada
como nós estamos fazendo ago-
ra", disse Patrícia Ellen, secretá-
ria estadual de Desenvolvimen-
to Econômico.

Patrícia Ellen diz que é obri-
gatório haver o distanciamento
de apenas um metro, uso de
máscaras e demais respeito aos
protocolos.

A partir de 1º de agosto, to-
dos os parques estaduais vol-
tam ao horário de funciona-
mento normal.

Nota
RODÍZIO DE VEÍCULOS VOLTA 
AOS HORÁRIOS TRADICIONAIS 

O rodízio de veículos voltará ao horário tradicional na cidade de São
Paulo a partir da próxima segunda-feira. O anúncio foi feito na tarde
de ontem pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, da
gestão Ricardo Nunes (MDB). Até hoje, o rodízio proíbe a circulação
de veículos, de acordo com os dois últimos dígitos das placas, entre
as 23h e as 5h. A mudança ocorre porque no início da tarde desta
quarta o governador João Doria (PSDB) afirmou que o toque de
recolher no estado, no mesmo horário, termina neste sábado. A
partir de domingo (1º), comércio e serviços podem funcionar até a
meia-noite, mas sem o toque de recolher nas ruas. 

Justiça veta megachurrasco para
2.000 que receberia Bolsonaro
PAULO BATISTELLA/FOLHAPRESS

A Prefeitura de Presidente
Prudente decidiu revogar, em
cumprimento de decisão judi-
cial, decretos que permitiam a
realização de um megachurras-
co com 2.000 pessoas em um re-
cinto de exposições local para
recepcionar o presidente Jair
Bolsonaro no próximo sábado. 

Bolsonaro visitará a cidade pa-
ra o credenciamento junto ao
SUS (Sistema Único de Saúde) do
Hospital Regional do Câncer, que
agora passará a ser chamado de
Hospital da Esperança. A agenda
extraoficial previa, além de uma
motociata com apoiadores du-
rante a manhã, o almoço agora
cancelado com líderes ruralistas.

Os decretos municipais assi-
nados pelo prefeito Ed Thomas
(PSB), que flexibilizavam restri-
ções sanitárias em meio à pan-
demia e cediam o espaço co-

nhecido por receber a feira agrá-
ria da cidade e leilões de gado,
foram alvo de ação civil pública
do MP-SP (Ministério Público
do Estado de São Paulo) na ter-
ça-feira.

Na decisão liminar favorável
à Promotoria, expedida ontem,
o juiz Darci Lopes Beraldo afir-
ma que uma cerimônia deste ta-
manho só poderia estar inserida
na categoria dos eventos-teste
anunciados pelo governo João
Doria (PSDB), o que não era o
caso do churrasco previsto para
recepcionar o presidente.

À reportagem a prefeitura
afirmou ter conhecimento,
quando feitos os decretos, de
que seria realizado um almoço
desta magnitude e que não irá
recorrer da decisão judicial. Dis-
se ainda que o evento era enca-
beçado pela UDR (União Demo-
crática Ruralista), de quem a re-
portagem ainda não obteve re-

torno após contato por e-mail.
A UDR é uma associação civil

que despontou em defesa dos
ruralistas em meados dos anos
de 80, quando o Oeste Paulista
se tornava epicentro de conflitos
fundiários, com a presença do
MST (Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra) na re-
gião, e já foi presidida por Luiz
Antonio Nabhan Garcia.

Líder ruralista local, ele é ho-
je secretário de Assuntos Fun-
diários do Ministério da Agricul-
tura do governo federal e aliado
próximo do presidente. Desde a
corrida presidencial de 2018,
Nabhan Garcia é ainda um dos
principais fiadores de Bolsonaro
entre parte do setor do agrone-
gócio no país.

Na CPMI da Terra, concluída
em 2005, Nabhan Garcia foi acu-
sado de estar associado a milí-
cias armadas no campo em de-
fesa de fazendeiros na região de

Presidente Prudente. À época, o
agora secretário de Bolsonaro
responsável pela reforma agrá-
ria e demarcação de terras indí-
genas negou as acusações e não
foi indiciado.

Em abril, Nabhan Garcia arti-
culou a ida da primeira-dama,
Michelle Bolsonaro, a Prudente
em apoio a uma iniciativa pro-
movida por entidades ruralistas
e empresariais para arrecadação
e distribuição de cestas básicas.
A ministra da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos, Da-
mares Alves, também esteve
presente.

Irmão dele, Maurício Nabhan
Garcia chefia hoje a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento em
Presidente Prudente, pasta cria-
da pelo atual prefeito prudenti-
no, que, apesar de estar filiado a
um partido que faz oposição a
Bolsonaro a nível nacional, se
mostra alinhado ao presidente.

SÃO PAULO
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Talibã dá mais um passo
para voltar a ser governo 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A retirada acelerada das tro-
pas americanas do Afeganistão
segue chacoalhando a geopolíti-
ca da região, com China e Rússia
tomando atitudes rápidas na es-
teira do avanço do Talibã de vol-
ta ao poder.

O grupo fundamentalista is-
lâmico, que governou de 1996
até ser expulso pela invasão dos
EUA em 2001, deu um passo im-
portante na consolidação de sua
posição política e militar ontem.

Uma delegação de nove mem-
bros de sua cúpula, liderada pelo
negociador-chefe mulá Abdul
Ghani Baradar, um dos fundado-
res do grupo, encontrou-se com o
chanceler chinês, Wang Yi, em
Tianjin (norte da China).

Wang falou o que os visitan-
tes queriam ouvir. "O Talibã é
uma força política e militar cen-
tral para o Afeganistão, e vai
exercer um importante papel no
processo de paz, reconciliação e
reconstrução do país", disse.

Em outras palavras, a China
está pronta para apoiar os tali-
bans caso venham a desalojar o
governo central em Cabul, que
tem suporte dos americanos e
dos aliados ocidentais.

O chanceler também apre-
sentou o seu pedágio: que o Ta-
leban pare de apoiar o grupo
terrorista islâmico Movimento
Islâmico do Turquestão Orien-

tal, que age contra alvos chine-
ses na região de maioria muçul-
mana uigur de Xinjiang.

"O grupo é listado como ter-
rorista pelo Conselho de Segu-
rança da ONU. Espero que o Ta-
leban corte seus laços com ter-
rorista como ele e tenha um pa-
pel ativo na estabilidade regio-
nal", disse Wang, segundo as
agências chinesas.

A esperança chinesa é inte-
grar Cabul à sua zona de in-
fluência asiática, que já conta
com o Paquistão, país vizinho
onde o grupo terrorista foi for-
mado nos anos 90 para comba-
ter na guerra civil afegã que se-
guiu a retirada soviética de 1989.

Os paquistaneses já integra-
ram suas redes de transporte à
Iniciativa Cinturão e Rota de co-
mércio chinês, e para Pequim a
adição de um novo aliado ainda
teria o peso de espicaçar os ri-
vais EUA, que dominaram os ru-
mos afegão por 20 anos.

Negociar com o Taleban não
é, claro, exclusividade de Pe-
quim. A retirada americana
ocorreu após o governo de Joe
Biden cumprir o acertado entre
seu antecessor, Donald Trump,
e o grupo –que aproveitou o fato
de ela não ocorrer em maio, co-
mo inicialmente previsto, para
manter uma posição de desafio.

Com efeito, nas últimas se-
manas Washington autorizou
bombardeios aéreos a posições

do Taleban, em apoio ao Exérci-
to afegão, que ajudou a montar
desde que instalou-se no país
após a queda dos extremistas re-
ligiosos que haviam dado guari-
da à rede terrorista Al Qaeda –
autora dos ataques do 11 de se-
tembro de 2001 nos EUA.

A derrota dos americanos em
sua mais longa guerra se cristali-
zou com o avanço dos talibans
em vários distritos afegãos des-
de o anúncio da retirada das for-
ças da Otan (aliança militar lide-
rada pelos EUA), efetuada a par-
tir do mês passado.

Um mapa elaborado pelo ser-
viço afegão da rede britânica
BBC mostra a maior parte do
país tomada pelo Taleban ou
sob ameaça de capitulação, com
o governo mantendo alguns
pontos, como o estratégico cor-
redor central de Cabul à frontei-
ra paquistanesa a leste.

Hoje os fundamentalistas
cercam cidades importantes co-
mo Kunduz, Herat e Kandahar,
e trechos importantes como a
fronteira com Xinjiang, o que le-
vou a delegação à China, e com
o Tadjiquistão.

Neste último ponto, o entre-
choque geopolítico é com Mos-
cou, que sempre teve uma atitu-
de ambígua em relação aos tali-
bans –sendo acusada pelos EUA
até de pagar pela morte de sol-
dados americanos no país asiá-
tico, o que nega.

AFEGANISTÃO

RJ garante
incentivos
fiscais a bares
e restaurantes 

Dando mais um passo na
recuperação da economia flu-
minense, o governador Cláu-
dio Castro sancionou a Lei
9.355/21, que garante incenti-
vos fiscais a bares, lanchonetes
e estabelecimentos similares
até 2032. A proposta estabelece
uma alíquota de ICMS de 3%
no fornecimento ou na saída
das refeições e de 4% relativa às
demais operações. Os benefí-
cios da lei foram apresentados,
na terça-feira passada, durante
evento de comemoração pela
retomada na gastronomia flu-
minense, no Rio Scenarium.

“Estamos fazendo um tra-
balho de recuperação e desbu-
rocratização econômica para
melhorar as condições de ne-
gócios no Rio de Janeiro. O seg-
mento de bares e restaurantes
é de grande importância para
todo o estado, empregando
mais de 170 mil pessoas. Essa
lei garante o apoio a uma das
áreas que mais sofreu em fun-
ção da pandemia de Covid-
19”, disse o governador.

Para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ener-
gia e Relações Internacionais,
Vinicius Farah, a medida é um
grande incentivo para o setor,
contribuindo para evitar de-
missões, e permitindo o ressur-
gimento de um horizonte posi-
tivo, com a volta da geração de
empregos, de novos estabele-
cimentos, e até mesmo a rea-
bertura de negócio fechados
durante a pandemia.

“Esse apoio é fundamental.
Além do alto endividamento,
as empresas do setor não têm
capital de giro, por conta do
baixo faturamento decorrente
do pouco movimento durante
o período de restrições. O setor
tem se reinventado, adotando
novos canais de venda, reorga-
nizando suas operações e se
adaptando para seguir aten-
dendo ao público”, afirmou.

Segundo o presidente da
Assembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj), de-
putado André Ceciliano, autor
da lei, a redução do ICMS é
uma das diversas medidas que
buscam a retomada econômi-
ca do Rio de Janeiro.

“Durante a pandemia, mui-
tas dessas empresas tiveram
que fechar. Se nós não voltar-
mos com algum incentivo para
esse setor, boa parte dos esta-
belecimentos não terão condi-
ções de reabrir. Essa nova lei,
aliada às linhas de crédito ofe-
recidas pelo programa Supe-
raRJ, é essencial para a retoma-
da do setor”, ressaltou.

A iniciativa do projeto é um
pedido do Sindicato de Bares e
Restaurantes (SindRio). O pro-
jeto é uma colagem das alíquo-
tas praticadas em Minas Ge-
rais. A Lei Complementar Fe-
deral 160/7 e o Convênio ICMS
Confaz 190/17 permitem “co-
piar” os incentivos fiscais de es-
tados vizinhos, mesmo duran-
te o Regime de Recuperação
Fiscal, evitando disputas entre
regiões.

“O governador sempre se
colocou aberto ao diálogo com
o nosso setor, demonstrando
interesse em trabalhar pela re-
cuperação econômica. Esta é
uma grande demonstração de
sensibilidade aos desafios do
segmento”, comentou o presi-
dente do SindRio, Fernando
Blower.

LINHAS DE CRÉDITO 
Para ajudar a movimentar a

economia fluminense, o Go-
verno do Estado lançou, em ju-
nho, as linhas de crédito do Su-
peraRJ. Em julho, o programa
alcançou a marca de mais de
R$ 25 milhões em créditos con-
cedidos a cerca de duas mil mi-
cro e pequenos empresários. A
AgeRio (Agência Estadual de
Fomento) liberou os financia-
mentos para Microempreen-
dedores Individuais (MEI), au-
tônomos e profissionais infor-
mais; e para micro e pequenos
empresários.  No total, o Go-
verno do Estado vai conceder
R$ 300 milhões por meio do
SuperaRJ nos próximos meses. 

ATÉ 2032

Com partido dividido,
Castillo toma posse, 
mas não define equipe
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O
presidente Pedro
Castillo (foto) tomou
posse no Peru ontem,

em Lima, sem anunciar quem
serão seus ministros.

Após vários dias de expectati-
va, o mandatário decidiu que a
cerimônia se resumiria a seu jura-
mento, a recepção dos chefes de
Estado estrangeiros e a comemo-
ração dos 200 anos da indepen-
dência do Peru.

O primeiro-ministro, cujo no-
me ainda não é conhecido, pres-
tará juramento apenas nesta
quinta-feira, numa cerimônia na
cidade histórica de Ayacucho. Os
ministros só o farão amanhã. O
Peru adota um sistema presiden-
cialista com elementos do parla-
mentarismo. Nesse caso, o pri-
meiro-ministro tem o papel de
chefe de gabinete.

A demora da proclamação mi-
nisterial se deve a divisões inter-
nas dentro do partido governista,
Perú Libre. Há uma divisão entre
os que querem um ministério
com forte presença da agrupação
de esquerda e os que se inclinam
a um gabinete moderado e com
representantes de distintas forças
políticas.

Castillo sinalizou que esta se-
gunda opção lhe agrada mais, e
que também deseja buscar no-
mes técnicos para algumas pas-
tas. O presidente de seu partido,
Vladimir Cerrón, porém, mantém
controle de várias decisões inter-
nas e tem uma postura ideológica
mais radical, próxima ao chavis-
mo. Cerrón estaria pressionando
Castillo para um ministério mais
ideológico.

Castillo começou seu discurso
fazendo agradecimento aos po-
vos originários e afroperuanos,
afirmou que é "um orgulho e uma
honra" ter ganho democratica-
mente a eleição.

Afirmou que os 200 anos da in-
dependência são uma data im-
portante, mas que "a história do
Peru vem de muito mais atrás" e
que "é uma sequência de dor de
vários povos ancestrais e silencia-
dos". Disse que o seu será um "go-
verno do povo para governar para

o povo", e que "pela primeira vez
o país será governado por um
camponês".

Entre seus desafios, o primeiro
a que fez referência é a pandemia
do coronavírus. "Honraremos a
memória dos que morreram e da-
remos continuidade à vacinação
de toda a nossa população no me-
nor tempo possível", afirmou.

"Escutaremos e respeitaremos
a ciência em todas as decisões. As
novas variantes são um desafio
que enfrentaremos com os espe-
cialistas no assunto".

Afirmou que, na economia,
irá respeitar a propriedade pri-
vada, mas que o modelo econô-
mico precisa ser repensado.
"Não queremos descartar os su-
cessos do modelo atual, nem va-
mos expropriar nada, mas preci-
samos propor mudanças. A eco-
nomia manterá sua ordem e cre-
dibilidade, para que os investi-
mentos continuem vindo. O que
queremos é que acabem os abu-
sos e o alto custo dos serviços
básicos".

Disse, ainda, que haverá maior
ênfase na luta contra a corrupção.
"Vemos que há vários ex-presi-
dentes presos ou investigados,
mas não vejo nenhum empresá-
rio. É preciso investigar a corrup-
ção em todos os seus níveis". Afir-
mou que os estrangeiros que fo-
rem condenados "terão 72 horas
para sair do país".

Sobre as Forças Armadas, o
novo presidente disse que irão
"participar ativamente de novos
projetos de desenvolvimento", e

que as promoções "serão basea-
das na meritocracia e não em
amiguismo".

Afirmou, ainda, que haverá
uma nova Constituição, redigida
por uma Assembleia Constituinte
eleita pela população, e que terá
paridade de gênero.

A cerimônia de posse come-
çou pela manhã, com uma missa,
na qual esteve presente o presi-
dente que deixa o cargo, Francis-
co Sagasti. Ele depois se encami-
nhou para o Congresso, onde foi
homenageado pelas Forças Ar-
madas e entregou a faixa presi-
dencial para a presidente do
Congresso, María del Carmen Al-
va, do partido Ação Popular (cen-
tro-direita).

Sagasti agradeceu os aplausos
e saiu do palácio legislativo sor-
rindo. Diferentemente de manda-
tários anteriores, ele deixa a Presi-
dência com uma popularidade al-
ta para os padrões peruanos, de
51% (segundo o Instituto de Estu-
dos Peruanos).

Tendo ficado no poder apenas
oito meses, Sagasti deu estabili-
dade a um mandato conturbado
e conseguiu fechar contratos pa-
ra a aquisição de mais de 68 mi-
lhões de doses de vacinas contra
o coronavírus. Um dos países
mais impactados pelo vírus na re-
gião, o Peru começou a ver seus
casos baixarem. Segundo as pes-
quisas, sua alta popularidade está
relacionada principalmente a
suas políticas de combate à pan-
demia.

Todos os passos do evento de
posse foram marcados por muita
pompa e suntuosidade, por conta
da data festiva para a qual os pe-
ruanos estavam se preparando
havia meses. Em 28 de julho de
1821, o general argentino José de
San Martín, após chegar a Lima
com seu exército, proclamou a in-
dependência do país. A data é fe-
riado nacional. 

Castillo venceu o segundo tur-
no das eleições peruanas no últi-
mo dia 6 de junho, contra a candi-
data Keiko Fujimori, filha do ex-
presidente Alberto Fujimori, que
se encontra preso por crimes de
corrupção e crimes contra a hu-
manidade.

PERU

INVERNO: Sol, com pancadas de chuva de manhã. 
À noite, tempo firme.

Manhã Tarde Noite
06:29 17:30
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