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Inflação de julho acelera para 0,96% 
A inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), voltou a
acelerar e registrou variação de 0,96% em julho. Puxado
pela energia elétrica mais cara, o resultado é o maior pa-
ra o mês desde 2002, quando o índice foi de 1,19%. A va-

riação de 0,96% ocorreu após avanço de 0,53% em ju-
nho, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) ontem. O resultado de julho veio próximo
das expectativas do mercado. Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam variação de 0,95%. Com

o resultado, o IPCA chegou a 8,99% no acumulado de 12
meses. Isso significa que o indicador ampliou a distância
em relação ao teto da meta de inflação perseguida pelo
BC (Banco Central) neste ano. No acumulado até junho,
a variação estava em 8,35%. PÁGINA 2

No dia em que Jair Bolsonaro foi protagonista de
um desfile de veículos militares em frente ao Palá-
cio do Planalto, a PEC do Voto Impresso, motivo de
seguidas manifestações golpistas do presidente, foi
derrotada pelo plenário da Câmara  pelo placar de
229 a 218, com 1 abstenção. Eram necessários ao
menos 308 votos dos 513 deputados  A votação de
ontem enterra a proposta que mobilizou a escala-
da de ataques de Bolsonaro a integrantes do STF e
do TSE e que agravou uma crise entre os Poderes,
apimentada com a apresentação de blindados das
Forças Armadas em Brasília, vista como tentativa
de intimidação no dia de votação da PEC do voto
impresso no plenário da Câmara. Desde antes de
assumir, Bolsonaro tem alimentado suspeitas con-
tra as urnas eletrônicas, apesar de jamais ter apre-
sentado qualquer indício concreto de fraude.

Um desfile militar patrocinado pelo presidente
Jair Bolsonaro reuniu cerca de 40 veículos, todos da
Marinha, entre blindados, caminhões e jipes. A pa-
rada militar passou ao lado da praça dos Três Po-
deres, onde estão o Palácio do Planalto, o Congres-
so e o Supremo Tribunal Federal. Interpretado co-
mo uma tentativa de demonstração de força do
presidente no momento em que aparece acuado e
em baixa nas pesquisas, o desfile foi alvo de uma
série de críticas do meio político. PÁGINA 6

Jabuti em PEC
dos Precatórios
dá aval para
endividamento

REGRA DE OURO NÃO AO GOLPISMO

O governo inseriu na PEC
(proposta de emenda à Consti-
tuição) que parcela precató-
rios, apresentada nesta sema-
na, um trecho que autoriza o
Executivo a descumprir a regra
de ouro das contas públicas
sem um aval específico do
Congresso. A regra de ouro im-
pede que o governo se endivide
para pagar despesas correntes
(como salários e aposentado-
rias). Isso só pode ocorrer hoje
quando o Congresso autorizar
o endividamento para finalida-
des precisas, e após votação
por maioria absoluta. Agora, o
governo tenta mudar a Consti-
tuição para poder se endividar
para essas despesas, bastando
que os montantes estejam pre-
vistos e autorizados pelo Orça-
mento. PÁGINA 2

Rio volta a
suspender
vacinação por
falta de dose

COVID-19

A Prefeitura do Rio de Janeiro
anunciou nesta terça-feira que a
vacinação será suspensa mais
uma vez diante da falta de doses,
e voltou a cobrar agilidade do
Ministério da Saúde na distribui-
ção das vacinas. A aplicação da
segunda dose será mantida nor-
malmente, mas hoje apenas po-
derão receber a primeira dose
adultos acima de 50 anos, pes-
soas com deficiência, gestantes e
puérperas a partir de 18 anos.
Nesta terça, foram vacinados jo-
vens de 25 anos. No Twitter, o
prefeito Eduardo Paes (PSD) afir-
mou que a prefeitura foi infor-
mada de que as novas doses só
chegarão hoje de madrugada, o
que motivou a suspensão. "Mui-
to provavelmente retornamos na
quinta. Em tempo: parte dessas
10Mi de doses estão lá desde
04/08!", escreveu. PÁGINA 6

Câmara barra voto impresso
e impõe derrota a Bolsonaro 

ABRASIL

Universidade deveria
ser para poucos, diz
ministro da Educação 

O ministro da Educação, Milton Ribeiro (foto), afirmou na noite de
segunda-feira que a universidade deve ser para poucos. A declaração
foi dada no programa Sem Censura, da TV Brasil, no qual o ministro
também disse ter tomado um susto ao saber de algumas das atribui-
ções do MEC (Ministério da Educação) quando assumiu o cargo no
governo Jair Bolsonaro no ano passado. Indagado sobre os institutos
federais de educação, ciência e tecnologia, ele afirmou que serão as
"vedetes do futuro". "Com todo o respeito que tenho aos motoristas,
é uma profissão muito digna, mas tem muito engenheiro, muito ad-
vogado dirigindo Uber porque não consegue colocação devida. Mas,
mas se ele fosse um técnico em informática estaria empregado, por-
que há uma demanda muito grande", disse. PÁGINA 6
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Tiro de Bolsonaro com tanques
no Congresso ‘sai pela culatra’
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Bovespa fecha 
com queda de 0,66%; 
dólar recua 0,95%

O noticiário político e fiscal
no ambiente doméstico mais
uma vez deu o tom das movi-
mentações na Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa).

Investidores mantiveram
no radar a possibilidade da
votação da reforma tributária
hoje, questões relacionadas à
CPI da Covid-19 e falas do di-
retor de política monetária do
Banco Central, Bruno Serra,
sobre uma possível acelera-
ção no ritmo de alta da taxa
básica de juros para controlar
a inflação.

Outro ponto também cita-
do entre analistas foi o jabuti
na PEC (Proposta de Emenda
à Constituição) dos precató-
rios: um trecho inserido no
texto autoriza o Executivo a
descumprir a regra de ouro
das contas públicas sem um
aval específico do Congresso.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), encerrou em queda de
0,66%, aos 122.202 pontos. No
câmbio, os investidores tam-
bém repercutiram a ata do Co-
pom e o dólar caiu 0,95%, a R$
5,196, na maior queda em
duas semanas.

No exterior, os índices em
Wall Street voltaram a fechar
em máximas recordes depois

de o Senado dos EUA ter apro-
vado um pacote de infraestru-
tura de US$ 1 trilhão (R$ 5,2
trilhões). Dow Jones e S&P en-
cerraram em altas de 0,46% e
0,1%, respectivamente, en-
quanto Nasdaq fechou em
queda de 0,49%.

A temporada de balanços
corporativos também conti-
nuou a influenciar na Bolsa
brasileira. Ontem, Iguatemi foi
a pior baixa do Ibovespa. A lei-
tura do mercado, mesmo de-
pois de o shopping ter reporta-
do um salto de 502,8% no lu-
cro do segundo trimestre, foi
de que o resultado ainda está
longe dos níveis pré-pande-
mia. O aumento da receita
com a gradual reabertura de
shoppings da empresa tam-
bém acabou sendo ofuscado,
em parte com o efeito de des-
contos concedidos a lojistas.

Outros papéis do segmento
de varejo, como Lojas Ameri-
canas e Ambev, também ter-
minaram em quedas de 2,72%
e 2,73%, respectivamente. As
ações do setor financeiro, que
tiveram um dia de realização
após recentes altas, ficaram no
vermelho. O destaque negati-
vo foi o Banco do Brasil, que
recuou 2,53%
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Inflação de 0,96% em julho é a
maior para o mês desde 2002
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A
inflação oficial do
país, medida pelo IP-
CA (Índice Nacional

de Preços ao Consumidor Am-
plo), voltou a acelerar e registrou
variação de 0,96% em julho. Pu-
xado pela energia elétrica mais
cara, o resultado é o maior para o
mês desde 2002, quando o índice
foi de 1,19%.

A variação de 0,96% ocorreu
após avanço de 0,53% em junho,
informou o IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística)
ontem.

O resultado de julho veio pró-
ximo das expectativas do merca-
do. Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
variação de 0,95%.

Com o resultado, o IPCA che-
gou a 8,99% no acumulado de 12
meses. Isso significa que o indi-
cador ampliou a distância em
relação ao teto da meta de infla-
ção perseguida pelo BC (Banco
Central) neste ano. No acumu-
lado até junho, a variação estava
em 8,35%.

O teto da meta de inflação em

2021 é de 5,25%. O centro é de
3,75%.

Dos nove grupos de produtos e
serviços do IPCA, oito tiveram alta
em julho. A maior variação (3,1%)
e o maior impacto (0,48 ponto
percentual) vieram de habitação.

O resultado desse grupo foi in-
fluenciado pela energia elétrica,
que acelerou para 7,88% no mês
passado. Segundo o IBGE, o item
respondeu pelo principal impac-
to individual (0,35 p.p.) no IPCA
do período.

O instituto destacou que, em
julho, o país teve reajuste no valor
adicional da bandeira vermelha
patamar 2, o que pressionou as
contas de luz. Além disso, houve
avanços tarifários de 11,38% em
São Paulo, de 8,97% em Curitiba e
de 9,08% em uma das concessio-
nárias de Porto Alegre.

"Além dos reajustes nos pre-
ços das tarifas em algumas áreas
de abrangência do índice, a gente
teve o reajuste de 52% no valor
adicional da bandeira tarifária
vermelha patamar 2 em todo o
país. Antes o acréscimo nessa
bandeira era de, aproximada-
mente, R$ 6,24 a cada 100kWh

consumidos e, a partir de julho,
esse acréscimo passou a ser de
cerca de R$ 9,49", explicou André
Filipe Guedes Almeida, analista
da pesquisa do IBGE.

A segunda maior contribuição
(0,32 p.p.) entre os grupos veio de
transportes (1,52%). Dentro do
segmento, o destaque foi para as
passagens aéreas, cujos preços
subiram 35,22%, após queda
5,57% em junho. As passagens de
avião, aliás, responderam pelo se-
gundo maior impacto individual
(0,10 p.p.) no IPCA de julho.

Já a gasolina subiu 1,55%, após
avanço de 0,69% em junho. As-
sim, teve o terceiro maior impacto
individual (0,09 p.p.) no IPCA do
mês passado.

O único dos nove grupos com
queda na inflação em julho foi
saúde e cuidados pessoais (-
0,65%). O resultado, diz o IBGE,
teve relação com a baixa nos pre-
ços dos planos de saúde. Em ju-
lho, a ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) autorizou
redução de 8,19% nos serviços,
em função da menor demanda
por modalidades de saúde suple-
mentar durante a pandemia.

Almeida relatou que diversos
fatores podem explicar o compor-
tamento recente da inflação. Um
deles é o aumento nos custos de
operação das empresas, que po-
dem ser repassados para os con-
sumidores.

Segundo o analista, mesmo
que a inflação tenha subido em
oito dos nove grupos em julho, é
preciso aguardar para saber se o
avanço dos preços terá caráter ge-
neralizado nos próximos meses.

A escalada do IPCA ganhou
corpo ao longo da pandemia. Em
um primeiro momento, houve
disparada de alimentos e, em se-
guida, avanço de combustíveis.
Alta do dólar, estoques menores e
avanço das commodities ajudam
a explicar o comportamento 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 chuvas
eleva os custos de geração de
energia elétrica. O reflexo é a luz
mais cara nos lares dos brasilei-
ros. Seca e geadas ainda afetaram
a produção de grãos, pressionan-
do preços.

MERCADOS

Jabuti em PEC dos Precatórios libera endividamento
O governo inseriu na PEC (pro-

posta de emenda à Constituição)
que parcela precatórios, apresen-
tada nesta semana, um trecho
que autoriza o Executivo a des-
cumprir a regra de ouro das con-
tas públicas sem um aval específi-
co do Congresso.

A regra de ouro impede que o
governo se endivide para pagar
despesas correntes (como salá-
rios e aposentadorias). Isso só po-
de ocorrer hoje quando o Con-
gresso autorizar o endividamento
para finalidades precisas, e após
votação por maioria absoluta.

Agora, o governo tenta mu-
dar a Constituição para poder se
endividar para essas despesas,
bastando que os montantes es-
tejam previstos e autorizados
pelo Orçamento.

Desde 2019, o governo não
consegue cumprir o estabelecido
na regra e precisa pedir aval ao
Congresso para o descumpri-
mento. Caso contrário, fica sujei-
to a crime de responsabilidade.

Para 2021, por exemplo, o go-
verno incluiu em sua proposta de
Orçamento uma projeção de R$
453,7 bilhões que seriam obtidos

por meio de títulos públicos para
pagar essas despesas. Em 2020, a
equipe econômica estimou que
precisaria de autorização para
emitir títulos no valor de R$ 367
bilhões. Em 2019, foram R$ 248
bilhões.

Mais recentemente, a regra de
ouro já vinha sendo alvo de flexi-
bilizações extraordinárias. Em
2020, o Congresso autorizou a
suspensão dessa e de outras nor-
mas fiscais para destravar recur-
sos para o combate à pandemia
de Covid-19 e seus efeitos.

Em 2021, R$ 44 bilhões para o

pagamento do auxílio emergen-
cial haviam sido retirados das re-
gras fiscais pela chamada PEC
Emergencial.

A PEC dos precatórios con-
tém outras flexibilizações em re-
gras fiscais para abrir caminho
para a execução de despesas em
eleitoral.

Além da mudança na regra de
ouro, está previsto o parcelamen-
to de precatórios (dívidas da
União reconhecidas pela Justiça)
para driblar a regra do teto de gas-
tos no ano que vem e abrir espaço
para outras despesas.

REGRA DE OURO

Safra recorde de 256,1 milhões
de toneladas de grãos em 2021
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

Até o fim deste ano, a safra
brasileira de grãos, cereais e le-
guminosas deve totalizar 256,1
milhões de toneladas, de acor-
do com o Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola,
divulgado ontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Apesar da redução, pelo
quarto mês seguido, na estima-
tiva, o número mantém o nível
recorde, ficando 0,8% acima da
safra de 2020, que já havia sido
recorde, com a produção de
254,1 milhões de toneladas.

Segundo o gerente da pesqui-
sa, Carlos Barradas, a produtivi-
dade das lavouras de milho foi
afetada pelo plantio tardio da
segunda safra e pela falta de
chuvas durante o ciclo da cultu-
ra, uma das principais commo-
dities da agricultura brasileira.
Somados, o milho, a soja e o ar-
roz representam 92,4% da safra
brasileira.

“O milho é plantado depois
da soja e, como a soja atrasou, a
janela de plantio do milho ficou
menor. Já tendo sido plantada

fora da época ideal e ainda ten-
do chovido menos do que o es-
perado no período do cultivo, a
safra de milho foi bastante afeta-
da pelos fatores climáticos. O
rendimento médio do cereal
apresenta um declínio de
16,7%”, disse.

Conforme os dados do IBGE,
a estimativa de produção de mi-
lho caiu 3,6%, passando para
91,6 milhões de toneladas. O
número é 11,3% inferior ao de
2020, apesar do aumento de
6,6% na área plantada.

A colheita da soja já foi con-
cluída e apresentou o melhor
resultado na série histórica do
levantamento do IBGE, totali-
zando 133,4 milhões de tonela-
das. A produção ficou 9,8% aci-
ma da de 2020, com mais 11,9
milhões de toneladas que a do
ano passado.

O bom resultado da soja foi
puxado pela recuperação do Rio
Grande do Sul, que passou por
uma estiagem em 2020 e neste
ano cresceu 80,6%, com a pro-
dução recorde de 20,43 milhões
de toneladas. Com isso, o estado
passou a ser o segundo maior
produtor do grão, ultrapassando

o Paraná, que teve a produção
reduzida em 4,7% neste ano por
causa da falta de chuvas.

Também foram afetados por
fatores climáticos e tiveram re-
dução no rendimento médio da
lavoura de soja o s estados de
Mato Grosso (-3,5%) e Goiás (-
2,4%). A Bahia registrou a maior
produtividade média do Brasil
para o grão, com 4.020 quilos
por hectare.

Para o arroz, a estimativa fi-
cou em 11,5 milhões de tonela-
das em julho, aumento de 2,6%
em relação ao mês anterior e
4,1% a mais do que na safra de
2020. Segundo Barradas, a pro-
dução pode ajudar a equilibrar o
preço do grão, que teve aumen-
to acentuado no ano passado.

“Essa produção será suficien-
te para abastecer o mercado
brasileiro, possibilitando maior
equilíbrio nos preços do cereal,
que alcançou patamares históri-
cos em 2020, em razão do au-
mento do consumo interno e
das exportações devido ao estí-
mulo cambial”.

Já a estimativa para o feijão
foi reduzida em 1,6%, permane-
cendo 0,5% acima do produzido

no ano passado.  

PRODUÇÃO REGIONAL
Por região, tiveram alta nas

estimativas de safra o Sul (7,5%),
com total de 78,6 milhões de to-
neladas e 30,7% do total nacio-
nal; o Nordeste , com mais 4,9%,
subindo para 23,7 milhões de
toneladas e 9,3% do total; o Su-
deste, com 3,4%, chegando a
26,6 milhões de toneladas e res-
pondendo por 10,4% da safra
brasileira; e o Norte, com alta de
0,9%, total de 11,1 milhões de to-
neladas e 4,3% do total.

No Centro-Oeste, maior re-
gião produtora de grãos, cereais
e leguminosas, estima-se queda
de 4,6% frente a 2020, manten-
do-se a participação de 45,3% na
safra nacional, com 116,1 mi-
lhões de toneladas em 2021.

Os cinco estados que mais pro-
duzem no país respondem por
79,8% do total nacional de grãos,
cereais e leguminosas. Mato Gros-
so permanece em primeiro lugar,
com 27,7%. Em seguida, vêm Pa-
raná, com 14,6%; Rio Grande do
Sul, com 13,7%; Goiás, com 9,1%;
Mato Grosso do Sul, com 8,3%; e
Minas Gerais, com 6,4%.

IBGE
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São Paulo

De olho em 2022,
Alckmin afirma que
deve sair do PSDB 

TROCA DE NINHO

O ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin (PSDB)
admitiu pela primeira vez, on-
tem, que deve deixar seu parti-
do e se filiar a outra sigla para
concorrer ao governo do esta-
do em 2022.

"Eu devo realmente sair, e a
definição deve ocorrer nas pró-
ximas semanas", afirmou Alck-
min durante um evento em
Santos. A declaração foi dada à
TV Tribuna, afiliada da Rede
Globo. O destino do ex-gover-
nador atualmente tende a ser o
DEM ou o PSD.

Alckmin, que já governou
São Paulo por quatro mandatos
e quer voltar ao Palácio dos
Bandeirantes, viu seu caminho
eleitoral interditado no PSDB
pelo atual vice-governador pau-
lista, Rodrigo Garcia (PSDB).

Garcia foi lançado pelo go-
vernador João Doria (PSDB) pa-
ra disputar sua sucessão em
2022. Como mostrou o jornal
Folha de S.Paulo, o vice intensi-
ficou suas viagens pelo estado e
sua presença nas redes sociais
num movimento eleitoral.

Já Doria mira concorrer à
Presidência da República e, pa-
ra isso, irá disputar prévias tuca-
nas. Em maio, o governador
pressionou pela saída de Garcia
do DEM e filiação ao PSDB -na
intenção de minar a concorrên-
cia de Alckmin.

Depois de ter o pior resulta-
do eleitoral do PSDB em elei-
ções presidenciais, marcando
menos de 5% em 2018, Alckmin
se afastou de Doria, de quem foi
padrinho político. A relação en-
tre os tucanos sofreu mais um
abalo com a insistência do go-
vernador de que Alckmin dis-
putasse um cargo ao Congresso
em 2022, algo que ele rejeita.

Ao ex-governador sobra-
ram as opções de disputar pré-
vias contra Garcia ou buscar

um novo partido, o que ele si-
nalizou nesta terça. Aliados de
Alckmin apontam que a saída
dele do PSDB é dolorosa, uma
vez que foi um dos fundadores
do partido.

No último dia 19, a executiva
estadual do PSDB, comandada
pelo aliado e secretário de Do-
ria, Marco Vinholi, formalizou
em reunião a decisão de fazer
prévias paulistas -nas mesmas
datas e com as mesmas regras
das prévias nacionais.

Apesar de ter pregado a elei-
ção direta nacionalmente, Vi-
nholi acabou decidindo que as
prévias paulistas seguirão as
mesmas regras de grupos, em
que filiados representam 25%
da votação e políticos, 75%. Para
aliados de Alckmin, trata-se de
uma incoerência com a finali-
dade de beneficiar Garcia na
votação interna.

Na reunião da executiva es-
tadual, tucanos próximos ao ex-
governador tentaram pleitear
regras que consideram mais
justas, como a eleição direta de
filiados e a data separada da
prévia nacional, mas foram der-
rotados.

Foi a pá de cal nas chances
de Alckmin aceitar prévias. Da
forma em que foram desenha-
das, o ex-governador considera
a disputa desigual e contamina-
da pela máquina partidária e de
governo. Com isso, a discussão
sobre deixar o PSDB avançou.

A saída de Alckmin já era es-
perada por seus aliados mais
próximos -ao mesmo tempo em
que era colocada em dúvida pe-
lo entorno de Doria.

Ao deixar o PSDB, Alckmin
deve buscar uma aliança com
Márcio França (PSB), que já foi
seu vice-governador, também é
pré-candidato ao Palácio dos
Bandeirantes e é adversário po-
lítico de Doria.

TRANSPORTE

Com 5 anos de atraso, CPTM
inaugura estação na Zona Sul
ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

O
início das operações
na linha Mendes-Vi-
la Natal, da linha 9-

esmeralda da CPTM (Compa-
nhia Paulista de Trens Metro-
politanos), foi anunciado pelo
governador João Doria (PSDB),
em meio a grande aglomeração
de público, na manhã de on-
tem. O local, no extremo sul da
capital paulista, abre à popula-
ção com horário reduzido, hoje.

De acordo com o governo es-
tadual, a estação começa a fun-
cionar "em operação assistida",
das 10h às 13h, somente em
dias úteis, com intervalos de
cerca de 20 minutos entre os
trens. "O período de testes é im-
portante para monitorar a ade-
quação dos equipamentos aos
sistemas de sinalização já exis-
tentes", afirma a Secretaria Es-
tadual de Transportes Metro-
politanos.

Com cerca de cinco anos de
atraso para sua inauguração,
primeiramente prevista para
2016, a estação será chamada
de Bruno Covas, segundo Doria,
em homenagem ao prefeito da
capital paulista, morto aos 41
anos, em 16 de maio, em decor-
rência de um câncer após longo
período de tratamento.

A estimativa é que durante o
período de testes, ainda sem
prazo para terminar, circulem
diariamente pelo local cerca de
15 mil pessoas.

O número de usuários,
acrescentou o governo, tende a
aumentar, conforme a estação
comece a operar nos mesmos
horários que outras linhas, das
4h à 0h.

O maior volume de passagei-
ros também pode resultar em
mais expansões da linha 9-es-
meralda, previstas com a inau-

guração da estação Varginha,
também na zona sul, para o pri-
meiro semestre do ano que
vem, segundo Alexandre Baldy,
secretário estadual de Trans-
portes Metropolitanos.

A reportagem circulou pela
nova estação e verificou que
ela é arejada, além de estar pra-
ticamente pronta. Os únicos
indícios de obras eram alguns
profissionais circulando com
capacetes. Na parte externa,
por exemplo, o bicicletário ain-
da é finalizado e também há al-
gumas áreas isoladas com ta-
pumes.

"Esta estação está pronta, em
funcionamento, mas é claro que
sempre tem algum reparo a fa-
zer como sinalização, (é) um
processo normal em estação de
metrô ou trem (novas)", expli-
cou Doria, em coletiva de im-
prensa.

A extensão da linha 9-esme-
ralda até o extremo sul da capi-
tal foi retomada em 2018, após
o governo do estado obter fi-
nanciamento junto ao governo
federal.

O projeto, anunciado em
2011 e que teve as obras inicia-
das em 2013, chegou a ser adia-
do em 2016, data prevista para
entrega, por não conseguir re-
ceber recursos federais por cau-
sa de trâmites burocráticos, se-
gundo a secretaria estadual. Na
retomada do projeto, a estação
recebeu novas datas para a
inauguração que também aca-
baram não sendo cumpridas.
Uma delas estava prevista para
novembro de 2020. Depois, che-
gou a ser prometida para o dia
30 de junho.

A linha-9 esmeralda atende
passageiros que circulam entre
o Grajaú, na zona sul de São
Paulo, e Osasco, na Grande São
Paulo. Ao todo, tem 32,8 km.

A linha margeia em uma par-
te do seu traçado o rio Pinhei-
ros. Ela se conecta às linhas 5-
Lilás, na estação Santo Amaro, e
4-amarela, na estação Pinhei-
ros, ambas do metrô, além da li-
nha 8-diamante, nas estações
Presidente Altino e Osasco,
também da CPTM. Além disso,
no futuro a ideia é que ela tam-
bém faça ligações com a linha
17-ouro.

Com nuances de campanha
eleitoral, centenas de pessoas se
aglomeraram para ouvir os pro-
nunciamentos de deputados, de
vereador, do governador e do
prefeito de São Paulo na inau-
guração da estação da CPTM.

A chegada de Doria, por vol-
ta das 9h50, provocou ainda
mais aglomerações, com pes-
soas abraçando o governador e
tirando fotos. O tucano já foi
diagnosticado duas vezes com
a Covid-19, sendo a mais re-
cente testagem positiva de 15
de julho.

O volume de pessoas foi tão
grande que a reportagem pre-
senciou grupos chegando em fi-
las e se juntando ao público que
acompanhou o evento. Alguns
dos participantes empunharam
faixas com os dizeres: "Brasil
pra frente, Doria presidente". As
pessoas usavam máscaras.

Para as autoridades chega-
rem ao palco onde ocorreram
os discursos, foi necessário pe-
dir, por meio de caixas de som,
para que a multidão, sempre
aglomerada, abrisse espaço.

No palco, antes de falar, o
governador se juntou a mais
pessoas, incluindo o prefeito
Ricardo Nunes (MDB), para ti-
rar fotos, abraçar e trocar aper-
tos de mão.

O tucano chegou a mencio-
nar o grande volume de pes-
soas, durante sua fala. "Vocês

(jornalistas) estão com o povo",
afirmou, pedindo em seguida
para que as pessoas vacinadas
contra a Covid-19 levantarem
suas mãos, resultando em cen-
tenas de braços estendidos.
"90% da população [acima de 18
anos] da capital já está com a
primeira dose no braço ", acres-
centou Doria –a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde disse, em nota,
que a marca foi atingida nesta
quarta, com 9.230.227 pessoas
vacinadas.

Questionado sobre a aglo-
meração, durante coletiva de
imprensa, o tucano não res-
pondeu.

À reportagem, o secretário
estadual da Saúde, Jean Go-
rinchteyn, que participou do
evento de inauguração da esta-
ção, afirmou que as aglomera-
ções ocorrem "eventualmente"
em eventos públicos. "Infeliz-
mente é algo natural", disse,
sem mencionar o distanciamen-
to social como medida protetiva
contra o novo coronavírus, co-
mo é orientado pela OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde).

Gorinchteyn, que também é
médico infectologista, ressaltou
a importância de pessoas usa-
rem máscaras de proteção,
além de afirmar que a vacina-
ção será "algo progressivo, para
garantir a proteção de todos."

"Durante quase um ano não
tomei a vacina e só usei a más-
cara, entrava em UTIs (Unida-
des de Tratamento Intensivo) e
não me contaminei, ou seja, a
máscara é uma proteção impor-
tante, e temos hoje aliado a isso
a imunização. É óbvio que não
queríamos que isso (aglomera-
ção) acontecesse, mas muitas
vezes, em eventos populares co-
mo este, nem a segurança con-
segue fazer a contenção (de pú-
blico)", acrescentou.

Justiça determina
soltura de motoboy 

BORBA GATO

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

O Tribunal de Justiça de São
Paulo determinou ontem a sol-
tura do motoboy e integrante
do movimento Revolução Pe-
riférica Paulo Roberto da Silva
Lima, conhecido como Galo,
após 14 dias de prisão.

Além de Galo, também tive-
ram a prisão revogada o moto-
rista Thiago Vieira Zem, dono
do veículo em que os pneus
usados no incêndio foram
transportados, e o motorista
Danilo Silva de Oliveira, que
admitiu ter participado dos in-
cêndios, mas nega ter ateado
fogo nos pneus.

"Os acusados residem na
comarca, constituíram defesa
e colaboraram com a investi-
gação. Eventual móvel político
não interessa neste momento
à Justiça Criminal. Por todo o
exposto, não há como se pre-
sumir que a soltura dos réus
traga danos à ordem pública,

prejudique a instrução crimi-
nal ou frustre a aplicação da lei
penal", afirma o juiz Eduardo
Pereira Santos Júnior em sua
decisão.

"É o que se espera de um juiz
de verdade. Aquele que resta-
belece um Estado democrático
de Direito, que não admite ile-
galidades, que não admite arbi-
trariedades", afirma o advoga-
do de defesa Jacob Filho.

Na última quinta, a Justiça
paulista decretou a prisão pre-
ventiva (sem prazo definido
para terminar) dos três por
suspeita de participação no in-
cêndio à estátua de Borba Ga-
to, na zona sul de São Paulo,
em julho.

Horas antes, a defesa de Ga-
lo havia conseguido habeas
corpus no STJ (Superior Tribu-
nal de Justiça). O ministro da
corte Ribeiro Dantas conside-
rou ilegal sua prisão temporá-
ria porque o entregador havia
se apresentado espontanea-
mente à polícia.

Nota
DEFESA CIVIL FAZ VISTORIA NA 
SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA

A Defesa Civil da cidade de São Paulo fez ontem uma vistoria
técnica na sede da Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino.
Segundo o órgão, a inspeção visual não identificou qualquer
comprometimento na estrutura do prédio. Segundo a Defesa Civil, a
vistoria foi feita em todas as dependências do órgão, e foi
acompanhada por representantes da subprefeitura da Vila Mariana
e pelo secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura
do Ministério do Turismo, Hélio Ferraz de Oliveira. A prefeitura de
São Paulo informou que o espaço abriga bombeiros civis, “que se
mostraram preparados para eventualidades”, e equipamentos de
proteção contra incêndio dentro das normas estabelecidas. A
administração da Cinemateca informou à Defesa Civil que o Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) está em processo de
renovação. A sede da Cinemateca Brasileira fica na Vila Clementino,
mas outra unidade da instituição fica na Vila Leopoldina, na zona
oeste da capital, onde está armazenado parte do acervo. 
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VOTO IMPRESSO

Tiro de Bolsonaro com desfile
de blindados ‘sai pela culatra’
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

U
m desfile militar patro-
cinado pelo presidente
Jair Bolsonaro reuniu

na manhã de ontem cerca de 40
veículos, todos da Marinha, entre
blindados, caminhões e jipes.

A parada militar passou ao la-
do da praça dos Três Poderes, on-
de estão o Palácio do Planalto (se-
de do Executivo), o Congresso
Nacional (Legislativo) e o Supre-
mo Tribunal Federal (Judiciário).

Interpretado como uma tenta-
tiva de demonstração de força do
presidente no momento em que
aparece acuado e em baixa nas
pesquisas, o desfile foi alvo de
uma série de críticas do meio polí-

tico, sendo visto como mais uma
tentativa do Planalto de pressio-
nar outros Poderes e de buscar a
politização das Forças Armadas.

A apresentação foi marcada
para a mesma data da votação no
plenário da Câmara da PEC do
voto impresso, bandeira bolsona-
rista para discursos golpistas.

O evento não trouxe nenhum
saldo positivo para o governo,
na avaliação de auxiliares do
Planalto.

Para eles, o desfile não serviu
para mobilizar a base bolsonaris-
ta nem para eventualmente pres-
sionar o Congresso na análise do
voto impresso. Até mesmo quem
participou ao lado do presidente
da cerimônia concordou que o ti-
ming foi inoportuno.

O episódio também gerou
constrangimento em alas das For-
ças Armadas. Reservadamente,
oficiais disseram se tratar de uma
"alegoria desnecessária", que ex-
pôs as Forças.

A presença de blindados em
frente à praça dos Três Poderes
ocorre também em meio ao agra-
vamento de uma crise institucio-
nal entre Bolsonaro e o Judiciário.

O presidente tem feito uma sé-
rie de ameaças contra a organiza-
ção das eleições do ano que vem.
Na sua defesa do voto impresso,
ele acumula declarações golpistas
ao colocar em dúvida a realização
do pleito. Na semana passada, o
Judiciário voltou do recesso dis-
posto a dar uma resposta dura a
Bolsonaro.

O desfile de ontem começou às
8h30. Nesse horário, o presidente
Bolsonaro já estava em vigília na
rampa do Planalto, acompanha-
do dos comandantes das três For-
ças: Paulo Sérgio (Exército), Almir
Garnier (Marinha) e Carlos de Al-
meida Baptista (Aeronáutica).

Ao comentar o desfile no iní-
cio da sessão desta terça, o pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), disse que
"nada e ninguém haverá de inti-
midar as prerrogativas do Parla-
mento". Embora tenha afirmado
que não vê o ato como uma inti-
midação, Pacheco defendeu a
necessidade de "reafirmar sem-
pre essa nossa responsabilidade
cívica com a obediência à Cons-
tituição Federal".

Operação mirou
Brasil e AL 
com mentira 
sobre vacinas

O Facebook anunciou on-
tem que derrubou uma rede
coordenada de conteúdo an-
tivacina que operava na Rús-
sia e atacava países da Amé-
rica Latina, incluindo o Bra-
sil, além de Índia e Estados
Unidos com informações
falsas. O grupo disseminava
supostos relatórios científi-
cos, petições e memes por
meio de influenciadores em
várias redes sociais ao mes-
mo tempo.

As chamadas "redes de
comportamento inautêntico
coordenado" são eliminadas
pela empresa devido à forma
em que se articulam, não ne-
cessariamente ao conteúdo.
A rede social as define como
"campanhas domésticas não
governamentais que in-
cluem grupos de contas e pá-
ginas que procuram enganar
as pessoas" atuando por
meio de contas falsas e au-
tênticas. Nesse caso, tratava-
se de uma rede com interfe-
rência estrangeira.

O conteúdo falso relativo
às vacinas AstraZeneca e Pfi-
zer era operado por uma re-
de com 65 contas do Face-
book e 243 contas do Insta-
gram, que também atuou em
uma dúzia de plataformas e
fóruns na internet. O princi-
pal alvo da ação era a Índia, a
América Latina e, em exten-
são menor, os Estados Uni-
dos, diz a empresa. A investi-
gação interna do Facebook
encontrou relação entre essa
campanha russa e uma em-
presa de marketing chamada
Fazze, registrada no Reino
Unido, cujas contas foram
banidas da plataforma.

Um dos memes que circu-
lava em novembro e dezem-
bro afirmava que a AstraZe-
neca transformava as pes-
soas em chipanzés. Esse tipo
de comparação foi usada pe-
lo presidente Jair Bolsonaro,
que no fim do ano passado,
ao ser questionado sobre não
ter fechado acordo com a fa-
bricante Pfizer, disse que não
era sua responsabilidade se
as pessoas virassem jacarés.

"Se você virar um chip...
um jacaré, é problema de vo-
cê, pô! Não vou falar outro
bicho porque vão pensar que
eu vou falar besteira aqui,
né?", afirmou.

"Em novembro e dezem-
bro de 2020, a rede postou
memes e comentários afir-
mando que a vacina AstraZe-
neca contra a Covid-19 trans-
formaria as pessoas em
chimpanzés. Cinco meses
depois, em maio de 2021, ela
questionou a segurança da
vacina da Pfizer ao postar um
suposto documento da Astra-
Zeneca que teria sido hac-
keado e vazado", disse o Fa-
cebook em encontro com jor-
nalistas.

A empresa ressaltou que
"ambas as fases coincidiram
com períodos em que vários
governos, incluindo da Amé-
rica Latina, Índia e Estados
Unidos, estavam discutindo
as autorizações de emergên-
cia para essas respectivas va-
cinas". A rede teria criado ar-
tigos e petições enganosas em
vários fóruns, como Reddit,
Medium e Change Org. De-
pois, usava contas falsas nas
redes sociais para plantar e
amplificar esse conteúdo,
"usando táticas rudimentares
de spam".

O ponto mais importante
da campanha, segundo a
empresa, era engajar in-
fluenciadores com públicos
já consolidados nessas redes,
no TikTok e no YouTube. Em
seus serviços, a empresa de
marketing anunciava que ti-
nha acesso a uma grande lis-
ta de blogueiros. O relatório
do Facebook diz que parte
dessa campanha falhou e
que não atingiu o público-al-
vo, com quase todas as pos-
tagens no Instagram rece-
bendo zero curtidas. A peti-
ção em inglês no Change Org
conseguiu cerca de 550 assi-
naturas.

RÚSSIA

Rio volta a
suspender
vacinação por
falta de dose 

A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro anunciou nesta terça-fei-
ra que a vacinação será sus-
pensa mais uma vez diante da
falta de doses, e voltou a cobrar
agilidade do Ministério da
Saúde na distribuição das vaci-
nas. A aplicação da segunda
dose será mantida normal-
mente, mas hoje apenas pode-
rão receber a primeira dose
adultos acima de 50 anos, pes-
soas com deficiência, gestan-
tes e puérperas a partir de 18
anos. Nesta terça, foram vaci-
nados jovens de 25 anos.

No Twitter, o prefeito
Eduardo Paes (PSD) afirmou
que a prefeitura foi informada
de que as novas doses só che-
garão hoje de madrugada, o
que motivou a suspensão.
"Muito provavelmente retor-
namos na quinta. Em tempo:
parte dessas 10Mi de doses es-
tão lá desde 04/08!", escreveu.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde afirmou que
o governo federal tem em es-
toque 5,8 milhões de doses da
Pfizer, 3,4 milhões de Corona-
vac e 1,1 milhão da AstraZene-
ca. Disse, também, que a cida-
de espera receber o propor-
cional da sua população para
seguir com o calendário e re-
forçou o pedido para que o
Ministério da Saúde distribua
as vacinas em, no máximo, 24
horas a partir da entrega pelos
produtores.

"Em pleno inverno e com
uma nova variante do corona-
vírus circulando, é imprescin-
dível que todos tenham senso
de urgência com a campanha
para vacinação da Covid-19",
afirma o texto da secretaria.

Segundo o cronograma da
prefeitura, nesta quarta seriam
vacinados os jovens de 24 anos.
O município espera vacinar
com a primeira dose todos as
pessoas acima de 18 anos até o
dia 18 de agosto. No domingo
passado, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, comentou
sobre as reclamações de atra-
sos na distribuição de vacinas.
"Existem alguns municípios
que só aplicam 70% das doses
distribuídas, e existem outros
municípios, como é o caso de
Rio de Janeiro e São Paulo, que
já aplicaram mais de 90% das
doses distribuídas", disse.

"Assim que chega, a gente
procura liberar. Eventualmen-
te, quando a velocidade de va-
cinação no município é gran-
de, pode ser que um dia falte
dose. O compromisso é sem-
pre fazer isso com a maior efi-
ciência possível", afirmou.

COVID-19
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Aras se 
opõe a Flávio
defende
apuração

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, se ma-
nifestou contra o arquivamen-
to das investigações do Minis-
tério Público do Rio de Janeiro
no caso da "rachadinha".

Em parecer enviado ao STF
(Supremo Tribunal Federal)
na semana passada, Aras disse
que não identificou ilegalida-
des nas apurações dos promo-
tores de Justiça do Rio que mi-
ram o senador Flávio Bolsona-
ro (Patriota-RJ).

Tramita no Supremo um
habeas corpus apresentado
pela defesa do filho zero um do
presidente Jair Bolsonaro para
tentar travar a apuração sob a
alegação de que irregularida-
des foram cometidas ao longo
da tramitação do inquérito,
impondo constrangimento le-
gal ao parlamentar.

O relator do pedido é o mi-
nistro Gilmar Mendes, que pe-
diu um parecer da Procurado-
ria em junho. O caso tramita
sob segredo de Justiça.

RACHADINHAS

Universidade deveria ser para
poucos, diz ministro da Educação

O ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, afirmou na noite de
segunda-feira que a universida-
de deve ser para poucos. A de-
claração foi dada no programa
Sem Censura, da TV Brasil, no
qual o ministro também disse
ter tomado um susto ao saber
de algumas das atribuições do
MEC (Ministério da Educação)
quando assumiu o cargo no go-
verno Jair Bolsonaro no ano
passado.

Indagado sobre os institutos
federais de educação, ciência e
tecnologia, ele afirmou que se-
rão as "vedetes do futuro".

"Com todo o respeito que te-
nho aos motoristas, é uma pro-
fissão muito digna, mas tem

muito engenheiro, muito advo-
gado dirigindo Uber porque não
consegue colocação devida.
Mas, mas se ele fosse um técnico
em informática estaria empre-
gado, porque há uma demanda
muito grande", disse.

"Então acho que o futuro são
os institutos federais, como é na
Alemanha. Na Alemanha são
poucos os que fazem universi-
dade, universidade na verdade
deveria ser para poucos nesse
sentido de ser útil à sociedade",
afirmou.

A declaração é semelhante à
que deu em 2019, ao jornal Va-
lor Econômico, o primeiro titu-
lar do MEC do governo Bolsona-
ro. Na ocasião, Ricardo Vélez

disse que as universidades deve-
riam "ficar reservadas para uma
elite intelectual".

Na entrevista desta segunda-
feira, Ribeiro disse também não
ver problema em jovens "filhi-
nhos de papai" ocuparem vagas
das universidades públicas.

Após citar a Lei de Cotas, o
ministro lembrou que 50% das
vagas das federais são reserva-
das a alunos de escolas públicas
e as demais, segundo ele, vão
para alunos com melhores con-
dições.

"O que também eu acho jus-
to, considerando que os pais
desses meninos tidos como fi-
lhinhos de papai são aqueles
que pagam os impostos no Bra-

sil que sustentam bem ou mal a
universidade pública", afirmou.

Os institutos federais elogia-
dos pelo ministro foram criados
em 2008, no governo Lula, a par-
tir de escolas federais de ensino
técnico já existentes. Eles ofere-
cem cursos tecnológicos profis-
sionalizantes de nível médio e
superior.

Na entrevista, Ribeiro se refe-
riu a eles como uma boa desco-
berta no cargo. "Quando eu che-
guei lá (no MEC), outra surpresa
que eu tive é que nós temos 38
institutos que faziam um traba-
lho extraordinário."

Não foi a única surpresa que
Ribeiro, ex-reitor do Mackenzie,
disse ter tido ao virar ministro. 

ENSINO PARA ELITE

Coronel ignora pergunta sobre
suspeitas de propina em vacinas
RAQUEL LOPES E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

Amparado por um habeas cor-
pus concedido pelo STF (Supre-
mo Tribunal Federal), o tenente-
coronel da reserva Helcio Bruno
de Almeida optou por não res-
ponder perguntas na CPI da Co-
vid que pudessem incriminá-lo,
principalmente aquelas referen-
tes à disseminação de fake news e
às tratativas para a venda de vaci-
nas contra a Covid-19.

Helcio, que também é presi-
dente do Instituto Força Brasil, foi
convocado a prestar depoimento
à comissão por ser suspeito de
propagar fake news, financiar si-
tes negacionistas e também inter-
mediar a compra de vacinas.

O militar da reserva leu uma
declaração no início do seu de-
poimento e em seguida anunciou
que permaneceria em silêncio
frente a perguntas dos mais varia-
dos assuntos.

Em outros momentos, ao ser

indagado, apenas releu trechos
da sua manifestação inicial.

A postura do militar da reser-
va, optando pelo silêncio, irritou
os membros da CPI. Isso porque
o comando do colegiado questio-
nou no início de julho o STF so-
bre os limites do silêncio dos de-
poentes.

Um dos pontos da manifesta-
ção do presidente do Supremo,
ministro Luiz Fux, indicou que
cabe ao comando do colegiado
analisar se os depoentes estão
abusando do direito ao silêncio.

Após essa manifestação, todos
os depoentes seguintes respon-
deram a praticamente todos os
questionamentos dos membros
da comissão. Mas o habeas cor-
pus obtido pelo militar da reser-
va, ao contrário de anteriores,
também o protege contra medi-
das privativas de liberdade.

Em sua manifestação inicial,
Helcio disse que já tinha uma
reunião previamente agendada
no Ministério da Saúde, para o

dia 12 de março. Esse encontro
seria para tratar exclusivamente
sobre comercialização de vacinas
para a iniciativa privada, segundo
argumentou. Então foi procurado
pelo reverendo Ailton Gomes de
Paula, que também já depôs na
CPI, pedindo que a agenda no
ministério fosse compartilhada
com ele e representantes da em-
presa Davati, que afirmava ter
acesso a vacinas.

Almeida se recusou a respon-
der como conheceu o reverendo
e que tipo de relação mantém
com ele.

O militar da reserva disse que
concordou, por ter pesquisado e
não encontrado irregularidades,
mas que só então conheceu os re-
presentantes da empresa, que
eram o policial Luiz Paulo Do-
minghetti e Cristiano Carvalho.

O relator, Renan Calheiros
(MDB-AL), então mostrou então
uma fotografia na qual os presen-
tes na reunião depois almoçam
juntos, indicando proximidade.

Almeida também negou que
praticasse tráfico de influência e
mesmo que conhecesse o coro-
nel Elcio Franco, então secretá-
rio-executivo do Ministério da
Saúde.

"Ressalto que nunca tive rela-
ção de amizade ou qualquer pro-
ximidade com o coronel Elcio
Franco, apenas podendo even-
tualmente tê-lo encontrado em
alguma solenidade militar de que
não me recordo. Nunca frequen-
tei a sua residência, não conheço
a sua família, jamais almoçamos
ou jantamos juntos, não fomos
contemporâneos na Aman e tam-
pouco servimos juntos", disse.

Em depoimento à CPI da Co-
vid, Dominghetti havia dito que
teve acesso ao Ministério da Saú-
de por meio de Helcio, que teria
uma relação de proximidade com
Elcio Franco.

O militar da reserva também
se recusou a revelar qual a sua re-
lação com o ex-ministro Eduardo
Pazuello.

CPI DA COVID

Notas
SENADO APROVA PROJETO QUE REVOGA 
LEI DE SEGURANÇA NACIONAL

O Senado aprovou ontem projeto que revoga a Lei de Segurança
Nacional, editada em 1983, durante a ditadura militar. O texto, que
também acrescenta uma série de crimes contra a democracia no
Código Penal, passou em votação simbólica e segue para sanção do
presidente Jair Bolsonaro. Para evitar que o projeto voltasse à
Câmara, o relator, Rogério Carvalho (PT-SE), não fez mudanças na
versão aprovada pelos deputados em maio e rejeitou todas as
emendas. Embora o projeto estivesse pautado desde a semana
passada, senadores defenderam a aprovação do texto nesta terça
como uma resposta ao desfile militar que ocorreu nesta manhã em
Brasília. Mesmo tendo mantido o texto dos deputados, Carvalho
reconheceu, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que parte da
matéria corre o risco de ser vetada pelo presidente Bolsonaro.

SERRA RECEBE DIAGNÓSTICO DE PARKINSON, PEDE
LICENÇA DO SENADO, E SUPLENTE ASSUME

O senador José Serra (PSDB-SP) ficará afastado do Senado até 10
de dezembro deste ano por motivos de saúde. Serra recebeu
diagnóstico de doença de Parkinson em estágio inicial.
Além disso, de acordo com a assessoria do ex-governador de São
Paulo, ele vai aproveitar o período para tratar distúrbio do sono.
O pedido de licença médica foi lido pelo presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSDB-SP), e aprovado pelos parlamentares. Com
o afastamento de Serra, assume o suplente José Aníbal (PSDB).
"O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou
pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa
assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em
vacância durante o período do tratamento experimental", disse a
assessoria em nota.
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