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Vendas do comércio caem 1,7% em junho
Após dois meses no azul, o volume de vendas do comér-

cio varejista no país caiu 1,7% em junho, na comparação
com maio. O resultado, divulgado ontem pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), frustrou projeções
do mercado. Analistas consultados pela agência Bloomberg

esperavam avanço de 0,5% nas vendas. A queda de 1,7% é a
maior para junho desde 2002, quando a retração chegou a
2%. Mesmo com o desempenho negativo, o varejo conse-
guiu fechar o primeiro semestre com alta acumulada de
6,7%. Em 12 meses, a elevação foi menor, de 5,9%. Já em re-

lação a junho de 2020, houve alta de 6,3%. No sexto mês do
ano passado, o setor sentia os impactos da fase inicial da
pandemia, que restringiu o funcionamento de lojas. Analis-
tas consultados pela Bloomberg projetavam crescimento
maior nessa base de comparação, de 8,7%. PÁGINA 2

A CPI da Covid-19 decidiu ontem que vai sugerir o indiciamento do
presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo,
de epidemia e de publicidade enganosa, entre outros. Somados, eles po-
dem resultar em uma pena máxima superior a 18 anos de prisão. A medi-
da foi discutida ontem entre o presidente da comissão, senador Omar
Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues, e o relator, Renan

Calheiros (MDB-AL). Um relatório interno detalhado foi feito elencando
os crimes e suas penas. Depois de concluir seus trabalhos, a CPI faz um
relatório e encaminha ao Ministério Público Federal com sugestões de
indiciamento daqueles que entender que cometeram crimes. De acordo
com Renan, a decisão foi tomada depois da primeira parte do depoimen-
to do diretor da farmacêutica Vitamedic, Jailton Barbosa. PÁGINA 9

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decidiu parali-
sar por mais um dia a imunização contra a Covid-19, alegando que
não recebeu vacinas suficientes do Ministério da Saúde, e pediu do-
ses ao governador paulista João Doria (PSDB). Segundo a Secretaria

Municipal de Saúde, cerca de 38 mil unidades chegaram à central de
distribuição da cidade na manhã de ontem e foram distribuídas aos
postos, mas a quantidade não cobre o grupo de 24 anos, que é o pró-
ximo na fila, estimado em 68 mil pessoas. PÁGINA 8

CNI e estados 
vão ao Senado
em defesa de
reforma ampla

TRIBUTOS

COVID-19

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, recebeu de dife-
rentes entidades ontem um ma-
nifesto que defende uma refor-
ma tributária ampla sobre bens e
serviços no país. Entre os signa-
tários, estão a CNI (Confedera-
ção Nacional da Indústria), os se-
cretários estaduais de Fazenda e
associações de auditores. A visita
ocorreu na mesma tarde em que
a Câmara se preparava para vo-
tar o projeto de lei que altera o
Imposto de Renda, parte da re-
forma fatiada planejada pelo mi-
nistro Paulo Guedes (Economia)
e que, no fim da tarde, não tinha
mais perspectiva de ser aprecia-
da pelos deputados. Guedes diz
não ser contra uma reforma am-
pla que englobe estados e muni-
cípios, como querem as entida-
des, mas tem se posicionado de
forma contrária às discussões
neste momento. Isso porque elas
acabam tendo como resultado a
proposta de criação de um fundo
multibilionário bancado pela
União para compensar governa-
dores e prefeitos por eventuais
perdas com  mudanças. PÁGINA 2

Paes não recebe vacinas e pede ajuda a Doria

CPI DA COVID

ABRASIL

Mulheres
muçulmanas
são leiloadas
na internet
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PÁGINA 10

Senado 
aprova projeto
que suspende
prova de vida 

INSS

PÁGINA 2
CÂMARA Deputados cassam

mandato de Flordelis
por morte do marido

O plenário da Câmara dos Deputados cassou ontem o mandato da de-
putada Flordelis (PSD-RJ) (foto), denunciada pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro sob a acusação de ser a mandante do assassinato do mari-
do, Anderson do Carmo. Foram 437 votos a favor da cassação e 7 contrá-
rios, com 12 abstenções, em votação aberta -eram necessários ao menos
257 votos favoráveis para a cassação ser aprovada. Antes da votação, o
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu dar preferência a um
projeto de resolução para tentar salvar o mandato de Flordelis. PÁGINA 8

FOLHAPRESS

Bolsonaro pode ser indiciado por
‘charlatanismo e curandeirismo’ 

IBGE
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Bolsas no mundo
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Dow Jones 35.484,97 +0,62

NASDAQ Composite 14.765,135 -0,16

Euro STOXX 50 4.205,45 +0,35

CAC 40 6.857,99 +0,55

FTSE 100 7.220,14 +0,83

DAX 15.826,09 +0,35

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,12% / 122.056,34 / -146,13 / Volume: 29.060.919.001 / Quantidade: 3.774.029
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Economia

Bolsa cai 0,12% com
agenda de balanços 
e reforma tributária

Depois de um dia volátil, a
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) encerrou pratica-
mente estável ontem. O Ibo-
vespa (Índice Bovespa), teve
queda de 0,11% aos 122.056
pontos. O dia foi marcado por
balanços corporativos, e a
atenção dos investidores se-
guiu voltada para os desdobra-
mentos da reforma tributária.

Dentre as ações que com-
põem o índice, a maior queda
veio de Qualicorp, que caiu
15,57% depois de a compa-
nhia ter divulgado uma queda
no lucro do segundo trimestre,
refletindo maiores despesas fi-
nanceiras e um aumento nas
campanhas de venda.

As ações da Petrobras, que
subiram 1,66% (preferenciais,
sem direito a voto) e 1,94% (or-
dinárias, com direito a voto),
na esteira do avanço dos pre-

ços do petróleo.
No exterior, os índices Dow

Jones e S&P 500 refletiram os
dados de inflação nos Estados
Unidos e fecharam em máxi-
mas recordes. O avanço dos
índices foi de 0,62% e 0,25%,
respectivamente. 

Ontem, o Departamento do
Trabalho dos EUA informou
que o índice de preços ao con-
sumidor subiu 0,5% no mês
passado, após alta de 0,9% em
junho, maior queda em com-
paração mensal em 15 meses,
aliviando preocupações com o
potencial de uma inflação em
escalada no país.

O movimento de desvalori-
zação do dólar visto no exte-
rior, porém, não refletiu no
mercado brasileiro. Por aqui, a
moeda americana encerrou
com alta de 0,46% ante o real,
a R$ 5,22. 
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Vendas do comércio 
caem 1,7% em junho
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A
pós dois meses no
azul, o volume de ven-
das do comércio vare-

jista no país caiu 1,7% em junho,
na comparação com maio. O re-
sultado, divulgado ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), frustrou
projeções do mercado.

Analistas consultados pela
agência Bloomberg esperavam
avanço de 0,5% nas vendas. A
queda de 1,7% é a maior para ju-
nho desde 2002, quando a retra-
ção chegou a 2%.

Mesmo com o desempenho
negativo, o varejo conseguiu fe-
char o primeiro semestre com alta
acumulada de 6,7%. Em 12 meses,
a elevação foi menor, de 5,9%.

Já em relação a junho de
2020, houve alta de 6,3%. No
sexto mês do ano passado, o se-
tor sentia os impactos da fase
inicial da pandemia, que res-
tringiu o funcionamento de lo-
jas. Analistas consultados pela
Bloomberg projetavam cresci-
mento maior nessa base de
comparação, de 8,7%.

Segundo o IBGE, o varejo está
2,6% acima do patamar pré-pan-
demia, de fevereiro de 2020. Em
maio, tinha nível 4,3% superior.

A queda de 1,7% em junho
veio após revisões no desempe-
nho de meses anteriores. A alta
de maio ficou mais intensa, pas-
sando de 1,4% para 2,7%. Já o
avanço de abril diminuiu de
4,9% para 2,5%.

Cristiano Santos, gerente da
pesquisa do IBGE, mencionou
que a queda em junho foi uma
espécie de "contrabalanço" após

as variações positivas. Na visão
do pesquisador, a retração nas
vendas também guarda ligação
com o avanço do desemprego e
da inflação. Outro obstáculo, se-
gundo ele, é a restrição de crédi-
to. Em conjunto, esses ingre-
dientes prejudicam o poder de
compra das famílias.

Para tentar frear a inflação, o
Copom (Comitê de Política Mo-
netária do Banco Central) pas-
sou a subir a taxa básica de juros
(Selic), o que tende a encarecer
financiamentos no país.

"À medida que o juro começa
a crescer, o crédito começa a di-
minuir. Isso rebate no indicador
na ponta. É um dos fatores que a
gente consegue enxergar. E tam-
bém há um cenário de inflação",
analisou. Santos ressaltou que o
desemprego em alta tem impor-
tância no resultado.

Cinco das oito atividades in-
vestigadas pela pesquisa recua-
ram na passagem de maio para
junho. A queda mais intensa foi
do setor de tecidos, vestuário e
calçados (-3,6%), que havia re-
gistrado aumentos em abril
(16,3%) e maio (10,2%).

"No comércio varejista como
um todo, há algumas atividades
caindo com mais força porque
elas tiveram uma certa recupera-
ção nos meses de abril e maio,
elevando a base de comparação.
Esse foi o caso de tecidos, vestuá-
rio e calçados, que é uma ativida-
de que ainda não teve recupera-
ção frente ao patamar de feverei-
ro do ano passado", disse Santos.

Equipamentos e material pa-
ra escritório, informática e co-
municação (-3,5%), outros arti-
gos de uso pessoal e doméstico

(-2,6%), combustíveis e lubrifi-
cantes (-1,2%) e hipermercados,
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo (-0,5)
também recuaram na passagem
de maio para junho.

Já o setor de livros, jornais,
revistas e papelaria cresceu 5%,
maior alta na pesquisa. Foi o ter-
ceiro resultado positivo da ativi-
dade em sequência. Mesmo
com os aumentos recentes, o se-
tor não conseguiu recuperar o
que perdeu durante o ano. A
queda acumulada foi de 22,8%
entre janeiro e junho.

No comércio varejista am-
pliado, que inclui veículos, mo-
tos, partes e peças e material de
construção, o volume de vendas
recuou 2,3% em relação a maio.
A retração desconta parte do au-
mento de 3,2% registrado no
mês anterior.

Em nota, o economista-chefe
da Necton Investimentos, André
Perfeito, considerou "decepcio-
nante" o resultado do varejo em
junho. Segundo ele, a baixa de
1,7% pode ser explicada, em
parte, pela revisão de maio, que
turbinou o avanço das vendas
naquele mês.

Para Perfeito, o quadro pode
trazer "certo desconforto" ao go-
verno federal, "que deverá insis-
tir em estímulos fiscais para o
ano que vem e para este ano
também".

O economista Fabio Bentes,
da CNC (Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo), avalia que, além
do efeito estatístico das revisões,
a inflação em alta também ajuda
a entender a queda nas vendas
em junho. "O varejo se encontra

em um processo de retomada,
mas parece que a inflação co-
meça a provocar efeito no de-
sempenho do setor", define.

Em junho, o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo) subiu 0,53%, pu-
xado pela energia elétrica. "A al-
ta das tarifas provoca algum es-
trago no bolso do consumidor",
observa Bentes.

O economista Claudio Con-
sidera, pesquisador associado
do FGV Ibre (Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas),  salienta que a
comparação das vendas entre
meses diferentes, como maio e
junho, requer cautela durante a
pandemia. É que a crise sanitá-
ria desafia o ajuste sazonal, in-
dica Considera.

Após o impacto inicial da cri-
se sanitária, o setor ensaiou re-
tomada ao longo do segundo se-
mestre de 2020. Contudo, o
avanço da Covid-19 na largada
de 2021 e a redução de estímu-
los à economia geraram perda
de fôlego nas vendas.

No trimestre encerrado em
maio, dado mais recente dispo-
nível, a taxa de desemprego foi
de 14,6% no país. Havia 14,8 mi-
lhões de trabalhadores desocu-
pados à época.

Na semana passada, o IBGE
divulgou o resultado de junho
da produção industrial. No sexto
mês deste ano, o indicador das
fábricas ficou estagnado, com
variação nula (0%) frente a
maio. A produção industrial,
conforme o IBGE, ainda sofre
com a escassez de insumos e a
demanda fragilizada por bens
diversos.

MERCADOS

Senado aprova projeto que suspende
prova de vida do INSS até fim do ano
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

Senadores aprovaram ontem
a suspensão da prova de vida
para os beneficiários do INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social) até 31 de dezembro deste
ano devido à pandemia. O pro-
jeto segue para a sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Anualmente, a comprovação
deve ser feita nos bancos onde o
segurado recebe o pagamento
ou nas agências do INSS. O rela-
tor do texto, senador Jorge Kaju-

ru (Podemos-GO) reconheceu
que o mecanismo é importante
para evitar fraudes, mas defen-
deu que ele deve ser suspenso
em razão dos riscos provocados
pela Covid-19.

De acordo com o INSS, até ju-
nho, dos 36 milhões de segura-
dos, 23,6 milhões já haviam rea-
lizado a prova de vida.

A proposta inicial mantinha
a comprovação para este ano,
mas permitia que os aposenta-
dos e pensionistas pudessem
enviar os documentos com-

probatórios por meios eletrô-
nicos ou pelos Correios. O tre-
cho foi retirado na Câmara dos
Deputados e acatado pelos se-
nadores.

Pelas regras do projeto, a
partir de 2022, os bancos deve-
rão usar sistemas de biometria
para realizar a prova de vida dos
segurados e dar preferência má-
xima de atendimento para os
beneficiários com mais de 80
anos ou com dificuldades de lo-
comoção. A intenção é evitar
demoras e exposição dos idosos

a aglomerações.
O texto também autoriza que

a prova de vida seja realizada
por representante legal ou por
procurador do beneficiário, le-
galmente cadastrado no INSS. A
primeira via da procuração não
será cobrada.

Além disso, o projeto deter-
mina que as ligações telefônicas
realizadas de telefone fixo ou
móvel que visem à solicitação
dos serviços deverão ser gratui-
tas e serão consideradas de utili-
dade pública.

APOSENTADOS

CNI, estados e auditores entregam
manifesto por reforma ampla
FÁBIO PUPO E WASHINGTON
LUIZ/FOLHAPRESS

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, recebeu de dife-
rentes entidades ontem um ma-
nifesto que defende uma refor-
ma tributária ampla sobre bens
e serviços no país. Entre os sig-
natários, estão a CNI (Confede-
ração Nacional da Indústria), os
secretários estaduais de Fazen-

da e associações de auditores.
A visita ocorreu na mesma tar-

de em que a Câmara se prepara-
va para votar o projeto de lei que
altera o Imposto de Renda, parte
da reforma fatiada planejada pe-
lo ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) e que, no fim da tarde,
não tinha mais perspectiva de ser
apreciada pelos deputados.

Guedes diz não ser contra
uma reforma ampla que englo-

be estados e municípios, como
querem as entidades, mas tem
se posicionado de forma contrá-
ria às discussões neste momen-
to. Isso porque elas acabam ten-
do como resultado a proposta
de criação de um fundo multibi-
lionário bancado pela União pa-
ra compensar governadores e
prefeitos por eventuais perdas
com as mudanças.

Além disso, ele tem dito que a

alíquota a ser aplicada pelo im-
posto resultante das fusões de
impostos seria muito alta, o que
prejudicaria principalmente co-
mércio e serviços.

Por isso, Guedes prefere que a
discussão seja iniciada com o pro-
jeto de lei enviado pelo governo
ao Congresso em 2020 e que une
apenas os tributos federais PIS e
Cofins na sugerida CBS (Contri-
buição sobre Bens e Serviços).

SENADO

Setor de motos se
recupera em 2021

ABRACICLO

EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

Com uma fila de espera esti-
mada em 50 mil motos, a Abra-
ciclo revisou as projeções de
crescimento para 2021. Os no-
vos números foram divulgados
ontem.

A entidade que representa as
fabricantes de motos instaladas
em Manaus prevê a produção
de 1,22 milhão de unidades nes-
te ano -crescimento de 26,8%
em relação a 2020.

Em janeiro, a associação esti-
mava um crescimento de 10,2%,
com 1,06 milhão de motocicle-
tas montadas.

Marcos Fermanian, presi-
dente da Abraciclo, diz que a
demanda no setor de delivery
tem impulsionado a venda de
motos compactas, mas tam-
bém há grande procura para o
uso como opção ao transporte
público. "É o único meio viável
para muitos brasileiros", afir-
ma o executivo.

A entidade prevê que 1,14
milhão de unidades serão co-
mercializadas neste ano, uma
alta de 24,6% em relação a 2020.

As exportações também de-
vem crescer: espera-se uma alta
de 51,1%, com 51 mil motocicle-
tas enviadas ao exterior.

Em julho, foram produzidas
95.025 motocicletas, uma queda

de 9,9% na comparação com ju-
nho. A Abraciclo diz que a que-
da já era esperada, devido ao pe-
ríodo de férias coletivas. Mas
também houve retração, de 3%,
em relação a julho de 2020.

As previsões indicam que
2021 será até melhor que 2019,
ano em que o setor consolidava
a retomada após anos difíceis.

"Antes da pandemia, tivemos
crise de crédito e crise política",
diz Fermanian. "Chegamos ao
fundo do poço em 2017, depois
teve início a recuperação."

Então veio a crise sanitária.
As fabricantes instaladas em
Manaus pararam em diversos
momentos devido ao descon-
trole da Covid-19 no Amazonas.

No início deste ano, o oxigê-
nio que seria utilizado nas li-
nhas de produção foi enviado
aos hospitais.

Houve também interrup-
ções por falta de componentes,
mas a escassez de semicondu-
tores afeta menos o setor das
duas rodas. Os modelos mais
vendidos no Brasil são de baixa
cilindrada e com poucos re-
cursos eletrônicos.

As paradas geraram a fila por
motos, que chegou a 100 mil
unidades. Hoje esse volume foi
reduzido pela metade, mas a es-
pera por um modelo zero-quilô-
metro pode chegar a um mês.

Nota
BNDES REDUZ JUROS PARA EMPRESAS 
COM DESEMPENHO AMBIENTAL E SOCIAL

Empresas que reduzirem emissões de gases poluentes ou
aumentarem iniciativas sociais, mostrando expansão de seu
desempenho ambiental, social e de governança (ASG),  terão
juros reduzidos nos financiamentos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo
com o banco, o programa vai conceder financiamentos com
destinação livre, sem relação com projetos de investimento,
para empresas que se comprometerem a melhorar os
indicadores de sustentabilidade. “Aquelas que cumprirem as
contrapartidas mínimas e atingirem as metas estipuladas
pelo programa  terão redução na taxa de juros”, informou a
instituição.
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Rio de Janeiro INVERNO: Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite..

Manhã Tarde Noite
06:21 17:35

15º27º 90%

CRIME EM CASA

Câmara cassa mandato 
da deputada Flordelis
DANIELLE BRANT E RANIER
BRAGON/FOLHAPRESS

O
plenário da Câmara
dos Deputados cas-
sou ontem o manda-

to da deputada Flordelis (PSD-
RJ) (foto), denunciada pelo Mi-
nistério Público do Rio de Janei-
ro sob a acusação de ser a man-
dante do assassinato do marido,
Anderson do Carmo.

Foram 437 votos a favor da
cassação e 7 contrários, com 12
abstenções, em votação aberta -
eram necessários ao menos 257
votos favoráveis para a cassação
ser aprovada.

Antes da votação, o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), decidiu dar preferência a
um projeto de resolução, em vez
de votar o relatório do deputado
Alexandre Leite (DEM-SP) no
conselho de ética, que recomen-
dou a cassação do mandato da
parlamentar. Se votassem o pa-
recer de Leite, só haveria a op-
ção de cassar ou não o mandato
da deputada.

Ao dar preferência ao projeto
de resolução, os parlamentares
puderam apresentar emendas
para propor penalidades mais
brandas à deputada.

A decisão de Lira de mudar a
forma de votação de processos
de cassação tende a beneficiar
os parlamentares acusados. Até
então, cabia ao plenário apenas
referendar a recomendação de
cassação feita pelo Conselho de
Ética ou arquivá-la. De agora em
diante, caso haja apoio entre os
partidos, o plenário poderá vo-
tar a aprovar uma punição alter-
nativa, como suspensão do
mandato.

Lira justificou a decisão. "Al-
terei a regra de discussão e cas-
sação de parlamentar no plená-
rio desta casa por um entendi-
mento da Presidência no senti-
do de que o plenário é soberano
e órgão maior de decisão na Ca-
sa legislativa", defendeu o presi-
dente da Câmara.

"Essa Casa tem a liberdade de
talvez arbitrar não por mérito de
vossa excelência (advogado de

Flordelis), mas por vontade dos
senhores deputados, talvez uma
pena menor, enquanto não se
julgue", disse Lira. "Essa casa não
tem competência para julgar cri-
me penal. Essa Casa só tem com-
petência para julgar falta de de-
coro parlamentar, e é isto que se
refere este julgamento."

O presidente do conselho de
ética, Paulo Azi (DEM-BA), con-
testou a decisão e argumentou
que significava um desprestígio
ao relator das representações no
colegiado.

Os deputados Glauber Braga
(PSOL-RJ) e Paulo Teixeira (PT-
SP) sugeriram votar antes a sus-
pensão do mandato da parla-
mentar. No entanto, não foram
apresentadas emendas propon-
do penalidades mais brandas.
Com isso, os deputados votaram
pela cassação da deputada.

Foi a 21ª cassação realizada
pelo plenário da Casa desde a
redemocratização e a primeira
desde 2016, quando o ex-presi-
dente da Câmara Eduardo Cu-
nha (PMDB) foi formalmente
acusado na Câmara de mentir
aos colegas ao negar, em março
de 2015, ter "qualquer tipo de
conta" no exterior - frase dita
meses antes de vir à tona a exis-
tência de dinheiro atribuído ao
peemedebista na Suíça.

Além disso, foi a terceira cas-
sação, desde 1988, motivada por
acusação de que o parlamentar
esteve envolvido em mando ou

na prática de assassinatos.
Foram cassados pelo mesmo

motivo o deputado Hildebrando
Pascoal (sem partido-AC), acu-
sado de liderar uma organiza-
ção criminosa para fins de nar-
cotráfico internacional e homi-
cídios (grupo de extermínio), e o
deputado Talvane Albuquerque
(PTN-AL), condenado por ter
mandado assassinar a deputada
federal Ceci Cunha.

O suplente de Flordelis é Jo-
nes Barbosa de Moura (PSD),
vereador do Rio de Janeiro que
tem como bandeira a defesa da
Guarda Municipal.

No plenário, Flordelis disse
que sua inocência seria provada
e voltou a dizer que sua família
estava sendo injustiçada "por
tudo o que está acontecendo".
"Teve filhos meus que erraram,
mas não foram todos", disse. "Eu
não posso e não devo pagar pe-
los erros de ninguém."

"Quando o tribunal do júri
me absolver, porque eu seria
absolvida, vocês irão colocar a
cabeça no travesseiro e vão se
arrepender por terem condena-
do alguém que ainda não foi jul-
gada. Eu não fui julgada! Vocês
estão tentando cassar uma pes-
soa que ainda não foi julgada",
afirmou.

"Desconstruíram a minha
imagem me chamando de fre-
quentadora de casa de suingue,
porque não encontram provas
contra mim, porque não existem

provas contra mim, porque eu
sou inocente. Desconstruíram a
minha imagem me chamando
de feiticeira. São coisas que eu
não sou."

No final de fevereiro, a Justiça
do Rio de Janeiro afastou Flor-
delis de seu cargo na Câmara,
que enviou uma petição ao STF
(Supremo Tribunal Federal)
contestando a decisão do Tribu-
nal de Justiça fluminense.

O pastor Anderson do Carmo
foi assassinado depois de chegar
em casa com Flordelis, em Nite-
rói, na região metropolitana do
Rio, em junho de 2019. Ele foi al-
vo de vários tiros na garagem da
residência.

Na ocasião, Flordelis afirmou
que o marido tinha sido morto
durante um assalto e alegou que
o casal estava sendo perseguido
por homens em uma moto
quando voltavam para casa.

Em agosto de 2019, um dos 55
filhos da pastora disse à Polícia
Civil que acredita que a mãe te-
nha sido a "mentora intelectual"
do assassinato do marido, o que
ela nega.

De acordo com investigações
da Polícia Civil, o plano para
matar o pastor teve início em
maio de 2018, com um envene-
namento em doses por arsênico.

A deputada foi indiciada pela
polícia e denunciada sob acusa-
ção de homicídio triplamente
qualificado, tentativa de homicí-
dio, falsidade ideológica, uso de
documento falso e organização
criminosa majorada. Para a polí-
cia, a motivação do crime foi a
insatisfação com a maneira que
o pastor Anderson administrava
a vida financeira da família.

Flordelis não foi presa por
causa da imunidade parlamen-
tar. Nesse caso, apenas os fla-
grantes de crimes inafiançáveis
são passíveis de prisão. Agora,
com o mandato cassado, ela po-
de ser presa.

Em novembro do ano passa-
do, a pastora publicou um vídeo
em que afirmava que a denún-
cia contra ela havia sido basea-
da em depoimentos anônimos
enviados por meio da internet.

Prefeito diz que Rio 
não recebeu vacinas
suficientes da Saúde

COVID-19

JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes (PSD), decidiu pa-
ralisar por mais um dia a imuni-
zação contra a Covid-19, alegan-
do que não recebeu vacinas sufi-
cientes do Ministério da Saúde, e
pediu doses ao governador pau-
lista João Doria (PSDB).

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde, cerca de 38 mil
unidades chegaram à central de
distribuição da cidade na manhã
de ontem e foram distribuídas
aos postos, mas a quantidade
não cobre o grupo de 24 anos,
que é o próximo na fila, estimado
em 68 mil pessoas.

A campanha já havia sido
suspensa nesta quarta porque
estava previsto que o carrega-
mento não chegaria a tempo,
mas a ideia era retomá-la hoje.
Agora, Paes, que vem tornando
públicas as cobranças há uma
semana, anunciou mais um dia
de interrupção.

Neste momento, só podem
tomar a primeira dose os adultos
acima de 45 anos, pessoas com
deficiência, gestantes e puérpe-
ras, mas a segunda dose está
mantida normalmente. Isso po-
de atrasar o calendário, que cal-
culava vacinar todos acima de 18
anos até 18 de agosto.

Nas redes sociais, Paes repe-
tiu os números informados pela
secretaria e afirmou: "Não va-
mos usar nosso estoque de 2ª
dose. Com isso, suspenderemos
a vacinação da primeira dose de
amanhã. Só lembrando: Rio
com mts casos de delta e esto-
que do ministério é de 11,2 mi
de doses". Em seguida, citou
Doria: "@jdoriajr, não tem como
mandar doses direto da corona-
vac para cá não? Sem interme-
diários, como vc está fazendo
com a Prefeitura de São Paulo?". 

O governador então respon-
deu que a capital paulista tam-
bém está recebendo as doses
pelo PNI (Programa Nacional de
Imunização). "Incompetência
do Gov. Federal! 11,2 milhões de
vacinas estocadas e ñ distri-
buem. Prefeitura de SP segue
padrão de td país: Estado recebe

doses do PNI e distribui p/ mu-
nicípios. Aqui compramos do-
ses extras e ainda assim falta, pq
ñ recebemos doses prometidas
pelo Min. Saúde", escreveu ele.

Ao criticar o governo federal,
a prefeitura do Rio alegou nesta
quarta que havia em estoque 5,8
milhões de doses da Pfizer, 3,4
milhões da Coronavac e 1,1 mi-
lhão da AstraZeneca, pedindo
que as vacinas sejam distribuí-
das em no máximo 24 horas
após a entrega pelos produtores.

"Também consideramos
fundamental que o ministério
apresente um calendário de dis-
tribuição, visto que a Pfizer, a
Fiocruz e o Butantã entregam as
vacinas nas datas previstas em
contrato. Em pleno inverno e
com uma nova variante circu-
lando, é imprescindível que to-
dos tenham senso de urgência
com a campanha", diz a nota. 

No domingo passado, o mi-
nistro Marcelo Queiroga co-
mentou sobre as reclamações.
"Existem alguns municípios que
só aplicam 70% das doses distri-
buídas, e existem outros, como o
Rio de Janeiro e São Paulo, que
já aplicaram mais de 90% das
doses distribuídas", disse.
"Eventualmente, quando a velo-
cidade de vacinação no municí-
pio é grande, pode ser que um
dia falte dose".

Ele afirmou ainda que "as
doses chegam ao centro de lo-
gística, precisam ser liberadas
pela Anvisa [Agência Nacional
de Vigilância Sanitária], passar
pelo INCQS [Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em
Saúde], e isso é feito de maneira
muito dedicada pelos colabora-
dores do Ministério da Saúde.
Estamos procurando agilizar".

Segundo o último boletim
divulgado pela Secretaria Esta-
dual da Saúde, a variante delta
já é responsável por 45% das
amostras analisadas na capital
fluminense e 26% no estado. 

A alta taxa de transmissibili-
dade fez com que o governo
suspendesse as aulas presen-
ciais da rede estadual em 36
municípios pelo menos até
amanhã.

FERNANDO FRAZÃO/ABRASIL
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CPI sugere indiciamento de
Bolsonaro por charlatanismo 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A
CPI da Covid-19 deci-
diu ontem que vai su-
gerir o indiciamento

do presidente Jair Bolsonaro
pelos crimes de curandeirismo,
charlatanismo, de epidemia e
de publicidade enganosa, entre
outros.

Somados, eles podem resul-
tar em uma pena máxima supe-
rior a 18 anos de prisão.

A medida foi discutida ontem
entre o presidente da comissão,
senador Omar Aziz (PSD-AM), o
vice-presidente, Randolfe Rodri-
gues, e o relator, Renan Calhei-
ros (MDB-AL). Um relatório in-
terno detalhado já foi feito elen-
cando os crimes e suas penas.

Depois de concluir seus tra-
balhos, a CPI faz um relatório e
encaminha ao Ministério Públi-
co Federal com sugestões de in-
diciamento daqueles que enten-
der que cometeram crimes.

De acordo com Renan Calhei-
ros, a decisão foi tomada depois
da primeira parte do depoimen-
to do diretor da farmacêutica Vi-
tamedic, Jailton Barbosa, em
que ficou claro que a empresa
patrocinou a publicidade do tra-
tamento precoce e do kit Covid,
que incluía a ivermectina, como
se ele tivesse efeito contra a Co-
vid-19, o que não é verdadeiro.

O presidente Jair Bolsonaro
foi um dos principais propaga-
dores do uso do remédio no tra-
tamento da Covid.

A equipe de Renan Calheiros
selecionou sete vídeos em que o
presidente aparece falando bem
do medicamento, em lives, dis-
cursos ou em conversas com
apoiadores na entrada do Palá-
cio da Alvorada. Em um deles,
Bolsonaro chegou a dizer que o
remédio mata "bichas".

Os senadores vão enquadrar
também as fabricantes de iver-
mectina.

A Vitamedic, por exemplo,
multiplicou as suas vendas du-
rante a pandemia, mesmo após
haver comprovação científica
de que o medicamento não é efi-
caz no tratamento da Covid-19.

O salto na venda de ivermec-
tina chegou a 1.105%.

Além disso, destinou R$ 717
mil para financiar manifestos
em defesa do chamado trata-
mento precoce, feitos pela orga-
nização Médicos pela Vida.

Ou seja, a fabricante que lu-
craria com as vendas do medi-
camento pagou uma publicida-
de em que médicos defendiam o
tratamento precoce, sem eficá-
cia comprovada. Os senadores
afirmaram que a atitude é anti-
ética, que a empresa só pensou
em seus próprios ganhos e que
isso custou vidas.

Em seu depoimento, Jailton
Barbosa reconheceu que a de-
senvolvedora do medicamento,
a americana Merck, publicou
estudo no qual atesta que a iver-
mectina não é eficaz para o tra-
tamento da Covid-19.

O enquadramento do presi-
dente em artigos do Código Pe-
nal por causa da ivermectina
não exclui a possibilidade de
que ele seja apontado como res-
ponsável por outros crimes até o
fim dos trabalhos da comissão.

O Código Penal enquadra co-
mo crime de epidemia a prática
de "causar epidemia, mediante
a propagação de germes patogê-
nicos", com reclusão prevista de
dez a quinze anos. "Se do fato
resulta morte, a pena é aplicada
em dobro", diz a legislação.

O crime de charlatanismo,
por sua vez, prevê multa e de-
tenção de três meses a um ano
para aqueles que anunciam "cu-
ra por meio secreto ou infalível",
enquanto o crime de curandei-
rismo estabelece detenção de
seis meses a dois anos para
quem exerce a medicina ilegal-
mente prescrevendo, ministran-
do ou aplicando qualquer subs-
tância, usando palavras e fazen-
do diagnósticos.

Além das empresas e de Bolso-
naro, a equipe do relator elenca
que outros agentes públicos que
devem ser indiciados são o ex-mi-
nistro Eduardo Pazuello, o ex-se-
cretário-executivo da Saúde Elcio
Franco, a secretária de Gestão do
Trabalho e Educação do Ministé-
rio da Saúde Mayra Pinheiro e o
ex-chanceler Ernesto Araújo.

Essas autoridades podem res-
ponder pelos crimes de epide-

mia, infração de medida sanitá-
ria, curandeirismo, advocacia ad-
ministrativa e corrupção passiva.

Existia a possibilidade de in-
diciamento por charlatanismo.
No entanto, alguns assessores
legislativos defendem que o cri-
me de charlatanismo seja retira-
do dos enquadramentos possí-
veis, pois trata apenas de cura
por "meio secreto" ou "infalível".
Por isso recomendaram a Renan
que trabalhe apenas com a hipó-
tese do crime de curandeirismo.

O senador Humberto Costa
confirmou durante a sessão da
CPI a informação de que o rela-
tor Renan Calheiros pretende
indiciar o presidente da Repú-
blica por curandeirismo.

"A culpa principal (pelo uso
de medicamentos sem eficácia
comprovada) é do presidente da
República. O senhor Jair Bolso-
naro atuou como se fosse um cu-
randeiro, anunciando cura infa-
lível para uma doença em que is-
so efetivamente não existe. Eu já
falei com o Relator e eu sei o que
ele vai fazer", disse o senador.

"Ele vai indiciá-lo pelo des-
cumprimento do Código Penal,
no artigo 284: prescrever, minis-
trar ou aplicar qualquer subs-
tância com o discurso de que é
milagrosa ou infalível. Vai ser
indiciado, sim. Tenho certeza,
tenho convicção", completou.

Após a sessão, Renan Calhei-
ros e Randolfe Rodrigues conce-
deram entrevista a jornalistas,
na qual evitaram falar de manei-
ra definitiva sobre os indicia-
mentos, mas indicaram essa se-
rá a tendência. Ambos ainda le-
varam a hipótese de que haja o
enquadramento em outros cri-
mes, como homicídio e medici-
na ilegal, além de atingir outros
agentes públicos.

"O depoimento de hoje, os fa-
tos já denunciados pela impren-
sa nacional, demonstram, com
relação a elevação da produção
e das vendas desses medica-
mentos sem eficácia, crimes de
agentes políticos públicos e de
parte da indústria que introdu-
ziu e que elevou a produção e
criminosamente pagou publici-
dade dos Médicos Pela Vida so-
bre o uso desses medicamen-

tos", disse Renan.
"Isso deverá configurar cu-

randeirismo, crimes de epide-
mia, charlatanismo, medicina
ilegal, homicídio. A perspectiva
é que o relatório contemple is-
so", completou.

Em relação ao crime de epi-
demia, que prevê pena de 10 a
15 anos de prisão, a equipe de
Renan Calheiros acrescenta que
está configurada uma "omissão
penalmente relevante" do presi-
dente e de agentes públicos no
enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus.

Jair Bolsonaro também deve
ser indiciado pelo crime de in-
fração de medida sanitária. Re-
nan e sua equipe afirmam nos
bastidores que todos os passeios
em que promove aglomerações
e a recusa a usar máscara são su-
ficientes para mostrar a culpa do
chefe do Executivo.

Os crimes de corrupção elen-
cados no documento ainda são
objeto de apuração da pande-
mia. Investiga-se se o laborató-
rio Vitamedic, que multiplicou
as vendas de ivermectina, docu-
mento sem comprovação de efi-
cácia para o tratamento da Co-
vid-19, pagou vantagens aos
agentes públicos - o que confi-
guraria, para esses agentes, cor-
rupção passiva.

O documento lista apenas o
caso da Vitamedic, pois se referia
ao depoimento colhido nesta
quarta-feira pela comissão, do di-
retor da empresa, Jailton Batista.

A mesma Vitamedic e seus
diretores devem responder tam-
bém pelo crime de publicidade
enganosa. Reportagem do jornal
Folha de S.Paulo mostrou que a
empresa bancou anúncios pu-
blicitários, com investimento to-
tal de R$ 717 mil, no qual a asso-
ciação Médicos Pela Vida defen-
de e propaga o chamado trata-
mento precoce.

Um interlocutor no gabinete
de Renan afirma que o foco des-
se documento, nas questões em-
presariais, foram focados na Vi-
tamedic. No entanto, a equipe já
considera inevitável que a Preci-
sa Medicamentos e seus repre-
sentantes também respondam
pelo crime de corrupção ativa.

Valores democráticos são 'blindados',
diz TCU em indireta a militares 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O ministro do TCU (Tribunal
de Contas da União) Bruno
Dantas afirmou ontem, em seu
voto sobre a confiabilidade do
voto eletrônico, que a inexistên-
cia de voto impresso não com-
promete sua auditabilidade.
Disse, ainda, que os valores de-
mocráticos do país estão blinda-
dos, em mensagem indireta aos
militares.

"Os ataques à democracia po-
dem ser barulhentos; ao desfilar,
podem parecer vistosos, mas
não passam de fumaça: pode ser
escura e amedrontadora, mas se

dissipa na atmosfera cristalina
dos ares democráticos", afirmou
o ministro em seu voto.

"Blindado é o nosso regime
de liberdades, blindados são os
nossos valores democráticos,
blindado é o nosso plexo de ga-
rantias fundamentais, blindado
deve ser o nosso compromisso
irrenunciável com a Constitui-
ção que juramos respeitar, cum-
prir e fazer cumprir", seguiu.

O ministro também compa-
rou a democracia brasileira a
um tecido formado por institui-
ções estabelecidas a partir da
Constituição de 1988. "Esse teci-
do maleável e flamejante às ve-

zes parece frágil, mas sua estru-
tura é uma sociedade coesa, re-
presentada pela Bandeira Na-
cional. Qualquer um que a tente
rasgar se depara com uma cos-
tura resistente, à prova das
agressões do que eu chamaria
de lâminas do arbítrio", disse
Dantas.

A corte analisou ontem uma
rotina de fiscalizações e audito-
rias nas urnas até 2022, que é re-
latada por Bruno Dantas e teve
pedido de vista apresentado pe-
lo ministro Jorge Oliveira, indi-
cado ao TCU por Jair Bolsonaro.

A medida proposta deve sim-
bolizar mais uma derrota ao

presidente, que insiste em dizer
que o sistema não é seguro.

Uma primeira fiscalização do
TCU já concluiu que o sistema
eleitoral brasileiro dispõe de me-
canismos de fiscalização que per-
mitem a auditoria da votação ele-
trônica em todas as suas etapas. E
que a adoção do voto impresso,
além de ser dispendiosa, tornaria
o processo mais vulnerável a
fraudes, erros e manipulações.

Em seu voto, o ministro Bru-
no Dantas ainda afirmou que,
desde a implementação da vota-
ção eletrônica, não houve inter-
venção humana nem registro de
fraude comprovado.

DANDO RECADO

'É feio mentir', diz Doria
sobre Marcelo Queiroga

SEM VACINA

O governador João Doria
(PSDB) afirmou, em coletiva à
imprensa ontem, que o estado
de São Paulo ainda não recebeu
do ministério da Saúde as 228
mil doses da Pfizer que estavam
reservadas aos 645 municípios
paulistas.

Na última semana, o governo
Doria acusou a pasta do governo
federal chefiada pelo ministro
Marcelo Queiroga de ter enviado
apenas metade das 556 mil do-

ses combinadas ao estado de
São Paulo.

A repartição das doses entre
os estados segue o critério da
proporcionalidade de popula-
ção. Como São Paulo detém 23%
dos brasileiros entre os 26 esta-
dos e o Distrito Federal, as re-
messas de vacina, até então, res-
peitavam essa regra estabelecida
pelo PNI (Programa Nacional de
Imunização).

O problema só aprofundou o

acirramento político entre Do-
ria, cotado para disputar as elei-
ções presidenciais em 2022, e o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido).

Aos jornalistas, Doria colocou
em xeque nesta quarta o compro-
misso verbal feito por Queiroga
sobre o envio das doses faltantes
ao estado. "Eu aprendi com o
meu pai que é feio mentir, que é
feio prometer e não cumprir",
disse Doria sobre Queiroga. "Ou
o ministro não tem palavra ou a
sua palavra não vale no ministé-
rio da Saúde".

Apesar de ainda não ter em
mãos as 228 mil doses restantes, o
plano paulista de imunização
contra a Covid-19 manteve o ca-

lendário de vacinação de jovens e
adolescentes no estado.

A Pfizer é o único imunizante
que possui, no momento, auto-
rização da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária)
para ser aplicado em crianças e
adolescentes -a eficácia de Co-
ronavac e Janssen para esse pú-
blico também está sob análise
da agência.

"Estamos otimizando todas as
grades e cumpriremos o calendá-
rio de vacinação para os adoles-
centes", disse Regiane de Paula,
coordenadora do Plano Estadual
de Imunização. "Mas o ministério
da Saúde deve ao estado 228 mil
doses da vacina da Pfizer. Cada
vacina importa."



Justiça solta socialite
suspeita de mandar
matar o namorado

POR R$ 200 MIL

O TJ-SP (Tribunal de Justiça
de São Paulo) soltou a socialite
e empresária Anne Cipriano
Frigo, 46, suspeita de encomen-
dar a morte do namorado, Vitor
Lúcio Jacinto, 42, na tarde do
dia 16 de junho deste ano. O de-
sembargador responsável pelo
caso revogou sua prisão.

Segundo as investigações,
ela teria prometido pagar R$
200 mil ao corretor de imóveis
Carlos Alex Ribeiro de Souza,
uma espécie de "faz tudo" do
casal, para executar o crime.
Frigo, no entanto, nega as acu-
sações.

A motivação, de acordo com
a Polícia Civil, teria sido a des-
coberta de traições do namora-
do. Por outro lado, a empresá-
ria diz que o assassinato ocor-
reu devido a uma disputa de
seu dinheiro entre o corretor e
Jacinto.

O corpo da vítima foi encon-
trado na represa Guarapiranga,
na zona sul da capital paulista.
Ele foi morto com um tiro no
coração disparado por Souza,
que confessou o crime. Em se-
guida, o assassino ateou fogo
no corpo da vítima.

Em depoimento à Polícia
Civil, Frigo admitiu que ficou
sabendo da morte do namora-
do momentos depois do cri-
me, mas só contou para os in-
vestigadores quando foi presa,
duas semanas após a morte de
Jacinto.

Segundo a socialite, ela
guardou a confissão feita pelo
corretor de imóveis pois ele te-
ria ameaçado seus filhos. Ela
perdeu a guarda das crianças
após se divorciar em seu pri-
meiro casamento.

"Dei um tiro nele. Matei por-
que estava me devendo", teria
afirmado Souza, conforme rela-
to de Frigo.

Entre o assassinato e o mo-
mento de sua prisão, a empre-
sária levou uma vida normal, o
que reforçou a tese de que seria
mandante do crime.

Segundo as investigações,
inclusive brindou seu aniversá-
rio de 46 anos em um jantar
com amigas poucos dias depois
do assassinato.

Frigo é herdeira de uma fa-
mília de industriais e vivia uma
vida luxuosa em Vila Nova
Conceição, bairro nobre da zo-
na sul de São Paulo. Os imóveis
de seu prédio são avaliados em
cerca de R$ 20 milhões. Ela fun-
dou e presidiu o Museu da Ima-
ginação, um espaço infantil na
Lapa (zona oeste).

O que a polícia sabe até ago-
ra é que eles se conheceram en-
tre 2016 e 2017, enquanto ele
trabalhava como segurança de
um restaurante. Com o início
do namoro ele passou a ser sus-
tentado por ela e chegou a ga-
nhar um carro de luxo avaliado
em R$ 2 milhões.

Segundo a polícia, o assassi-
nato teria sido motivado por
vingança, pois Frigo havia des-
coberto traições do namorado -
a quem oferecia uma vida de
luxo e ostentação, e com quem
se relacionava há cerca de qua-
tro anos.

Em reportagem do jornal
Folha de S.Paulo, o advogado
da vítima Celso Vilardi disse
que estava muito claro que
Souza tinha problemas com Ja-
cinto e que queria assumir o
seu lugar.

"No fundo, eles [Souza e Ja-
cinto] estavam disputando
quem iria fazer as operações de
compra e venda de várias coi-
sas. A história dele [Souza] não é
verossímil em relação à questão
de pagamentos, de valor para
matar, porque estava ganhando
muito mais do que isso", disse.

Entre os negócios estariam,
segundo ele, a compra e a ven-
da de veículos e imóveis.

Ao ser questionado sobre o
porquê de o corretor ter impli-
cado a socialite no crime, já que
seu suposto interesse era assu-
mir a função de Jacinto, o advo-
gado disse que ainda há ques-
tões a serem esclarecidas.

"Não sei te dizer o motivo
real pelo qual ele [a] incrimi-
nou. Possivelmente porque ele
acha que vai trazer algum bene-
fício. Até porque a maneira co-
mo ele se comportou é inexpli-
cável. Por que pegou o telefone
da vítima para ser rastreado?",
questionou o advogado.

SITE

Muçulmanas são 
'leiloadas' online na Índia
SAMAAN LATEEF/FOLHAPRESS

A
freen Fatima, 22, ain-
da está muito assusta-
da para sair de casa

depois que descobriu que estava
sendo leiloada online com ou-
tras mulheres muçulmanas por
ativistas de extrema direita hin-
dus –eles também ameaçaram
sequestrá-la e vendê-la como
escrava sexual.

"Não consigo dormir de pen-
sar que eles podem me atacar na
vida real", diz ela.

Fatima recebeu um telefone-
ma de uma amiga depois da
meia-noite em 4 de julho, infor-
mando-lhe que fotos particula-
res e links para seus perfis em
redes sociais tinham sido publi-
cados no site Sulli Deals sem seu
consentimento.

"Fiquei enojada. E não conse-
guia entender o que estava
acontecendo", ela afirma.

Naquele dia, mais de 90 mu-
lheres muçulmanas, incluindo
estudantes, ativistas e jornalis-
tas, foram "leiloadas online",
provocando indignação entre a
comunidade muçulmana.

Os homens hindus de direita
tinham criado um projeto comu-
nitário na plataforma GitHub,
onde qualquer pessoa podia
conseguir o "Sulli Deal" do dia.
"Sulli" é um termo pejorativo
usado para mulheres muçulma-
nas na Índia. Quando um usuá-
rio selecionava a opção "negócio
do dia" na tela de abertura, ela
exibia a foto de uma mulher.

Antes que fosse derrubado, o
site já funcionava havia 20 dias e
tinha divulgado fotos dessas
mulheres e links para seus perfis
em redes sociais.

Após semanas de indignação,
cobertura na mídia e parlamen-
tares pedindo a ação da polícia,
nenhuma prisão tinha sido feita.
Enquanto dois boletins de ocor-

rência foram feitos –em Uttar
Pradesh e Déli–, três vítimas dis-
seram à reportagem que não
souberam se foram registrados
boletins contra suas queixas.

"Certamente os especialistas
em crime cibernético da polícia
de Déli podem localizar digital-
mente quem cometeu a ofensa",
disse a advogada Vrinda Grover,
que representa algumas das víti-
mas. "A polícia de Déli deve ser
capaz de rastrear casos desse ti-
po. Se não estão fazendo isso, o
que podemos pensar?"

Desde que o Partido Bharatiya
Janata (Partido do Povo Indiano)
chegou ao poder, em 2014, os
muçulmanos da Índia sofrem
constantes ataques de naciona-
listas hindus. Grande parte do
ódio é promovido por grupos ou
indivíduos próximos ao governo
do premiê Narendra Modi.

As populações muçulmanas
mais vulneráveis estão em estados
governados pelo PBJ, que presen-
ciaram ataques de nacionalistas
de direita hindus sem uma inter-
venção efetiva da polícia.

Partidos de oposição estão
buscando ação contra os culpa-
dos, alguns dos quais foram
identificados pelas vítimas e es-
tão em liberdade.

Em 27 de julho, o líder da le-
genda opositora Congresso, Md
Jawaid, juntamente com 56
membros do Parlamento, escre-
veu ao governo Modi pedindo
um inquérito contra os crimino-
sos envolvidos e a prisão deles.
"Os perpetradores desses crimes
de assédio sexual e de ódio en-
contram coragem para fazer isso
porque não se toma nenhuma
medida contra eles", disse.

Três dias depois, a deputada
Priyanka Chaturvedi, do partido
Shiv Sena, escreveu ao Ministé-
rio da Eletrônica e Tecnologia da
Informação dizendo: "Me dói ver
que quase nenhuma ação com

relação a esse caso foi tomada até
agora, apesar de sua seriedade".

"O objetivo do aplicativo era
degradar e humilhar mulheres
pertencentes a uma determina-
da comunidade", disse ela.

Enquanto a indignação se di-
lui na consciência coletiva da
sociedade indiana, o crime de
ódio do Sulli Deals continua as-
sombrando Ghazal, uma con-
sultora de marketing em Déli
que costumava escrever sobre
as atrocidades contra indianos
muçulmanos.

Em 1º de agosto, por exem-
plo, Kuldeep Chauhan, que diz
ser um tutor em sua bio no
Snapchat, enviou a ela a seguin-
te mensagem: "Eu vi você em al-
gum lugar, acho que seu nome e
a foto saíram no Sulli Deals... era
um bom app".

Ghazal prestou queixa na po-
lícia em 11 de julho, mas não foi
informada se o boletim foi regis-
trado. "Não me sinto segura co-
mo minoria na Índia. Não é mais
o país pelo qual meus ancestrais
lutaram contra os britânicos e
estabeleceram uma nação secu-
lar", disse.

O Relatório da Situação das
Minorias no Sul da Ásia de 2020
diz que a Índia se tornou "um
espaço perigoso e violento para
as minorias muçulmanas" des-
de que o governo Modi aprovou
emendas no Ato da Cidadania
em 2019. O documento diz que a
emenda abriu caminho para
uma categoria de imigrantes
sem documentos legalizarem
sua situação e se tornarem cida-
dãos indianos, mas excluiu es-
pecificamente os muçulmanos.

Como muitos incidentes an-
timuçulmanos semelhantes co-
metidos por ativistas de extrema
direita hindus, os Sulli Deals se
tornaram uma demonstração
pública da fetichização e degra-
dação das mulheres muçulma-

nas na Índia.
Nabiya Khan, poeta e ativista

de Nova Déli, diz que devia ter
16 anos quando ouviu um grupo
de meninos em sua classe cha-
mando-a de "sulli".

"Todos os meninos sentados
perto dela se uniram em uma
gargalhada. O modo como eles
me olhavam não era misoginia
comum. Eu percebi então que
era não apenas por eu ser uma
menina, mas porque eu era mu-
çulmana", disse.

Cerca de oito anos depois,
Khan acordou e percebeu que
suas fotos estavam entre cente-
nas de outras de muçulmanas
sendo leiloadas na internet.

"A fetichização sexual das
mulheres muçulmanas é preva-
lente na sociedade indiana há
muito tempo e está estreitamen-
te relacionada à violência e ao
abuso dirigidos a elas".

Com o apoio sutil do Estado
aos acusados, as mulheres mu-
çulmanas dizem que não têm
esperança de justiça pela polícia
ou o Judiciário. "Continuaremos
erguendo a voz porque não
eram só nossos corpos que esta-
vam sendo leiloados. Era nossa
identidade, nossa existência
muçulmana", disse Fatima.

Os crimes de ódio contra mi-
norias estão aumentando, assu-
mindo a forma de linchamentos
e outras violências contra mu-
çulmanos, cristãos e dalits. Em
estados governados pelo PBJ, os
governos locais aprovaram leis
que criminalizam o casamento
entre hindus e muçulmanos.

Nesse processo gradual de
subjugação das minorias, e sua
intimidação formal por precon-
ceito e agressão, a Índia está
consolidando seu abandono
formal do etos secular e pluralis-
ta que esteve, desde a indepen-
dência, enraizado na maior de-
mocracia do mundo.

Alemanha prende britânico
por suspeita de espionagem 

A polícia alemã anunciou on-
tem que prendeu um britânico
que trabalhava na embaixada de
seu país em Berlim sob suspeita
de vender documentos ao serviço
de inteligência da Rússia.

O homem, identificado apenas
como David S., tem 57 anos e foi
preso em Potsdam, na grande
Berlim, na terça-feira passada.

"Em ao menos uma ocasião,
ele repassou documentos que ob-
teve devido às suas atividades pro-
fissionais para um representante
do serviço de inteligência russo",
afirmou a promotoria na Alema-
nha. "Ele recebeu dinheiro, em

uma quantidade ainda desconhe-
cida, em troca das informações."
Segundo o órgão, há "fortes sus-
peitas" de que o investigado venha
trabalhando para os russos desde
novembro de 2020. Os promoto-
res alemães disseram que o apar-
tamento e o local de trabalho do
britânico foi alvo de buscas. Se-
gundo o portal alemão Focus, o
homem repassou aos russos do-
cumentos com informações sobre
as ações de contra-terrorismo do
Reino Unido. O Serviço Federal de
Segurança da Rússia (FSB) e o Ser-
viço de Inteligência Externa não
responderam aos pedidos de en-

trevista da agência Reuters. A Em-
baixada da Rússia na Alemanha se
recusou a comentar o caso à agên-
cia de notícias russa Interfax.

O Ministério das Relações Exte-
riores da Alemanha afirmou nesta
quarta que "espionagem de um
país aliado em solo alemão é ina-
ceitável" e que acompanhará as
investigações de perto.

As relações entre Reino Unido
e Rússia passam pelo seu pior mo-
mento desde que o ex-agente du-
plo Serguei Skripal foi envenena-
do com Novitchok em Salisbury,
na Inglaterra, em 2018.

O Kremlin sempre negou qual-

RÚSSIA

Santo André vai manter
restrições até fim do mês 

ABC

A Prefeitura de Santo André
(ABC), gestão Paulo Serra
(PSDB), anunciou que vai man-
ter as restrições da quarentena
para conter a Covid-19 até o dia
31 de agosto e, dessa forma, não
vai acompanhar a flexibilização
anunciada pelo governador João
Doria (PSDB), que vai liberar co-
mércios e serviços a partir do dia
17 de agosto. Pelas atuais regras
do Plano São Paulo, que ficarão
em vigor em Santo André, os es-
tabelecimentos comerciais po-
dem funcionar entre 6h e 0h,
com ocupação de até 80%. O
acesso de clientes a shoppings,
galerias, lojas de rua, bares e res-
taurantes deve ser interrompido
às 23h, com atendimento permi-
tido até meia-noite. Eventos se-
guem proibidos.

Os horários de funcionamen-
to dos parques da cidade segui-
rão os mesmos até o final de
agosto. Os parques Celso Daniel,
Central, Antonio Pezzolo (Chá-
cara Pignatari) e Regional da
Criança ficam abertos das 6h às
20h. Os demais parques funcio-
nam das 6h às 18h.

"Vamos fazer mais uma ava-
liação com especialistas na últi-
ma semana de agosto para ver os
próximos passos que vamos
adotar", diz Paulo Serra, ao Ago-
ra. "Prefiro não fazer previsões,
mas o próximo passo é decisivo,
já que é praticamente o final da
flexibilização de atividades",
completa o prefeito de Santo An-
dré. Entre outros fatores, o políti-
co pontuou o avanço da variante
delta em todo o estado de São

Paulo e a importância de uma
cobertura maior da vacinação.

"Se a gente chegar a 60%, 70%
de segunda dose, e 100% da po-
pulação adulta com a primeira
dose, já temos mais segurança
para voltar completamente",
afirma Serra. A cidade vacinou
até o momento 90% da popula-
ção adulta com pelo menos a
primeira dose da vacina e 37%
dos munícipes com mais de 18
anos estão imunizados comple-
tamente. Santo André já aplicou
701.259 doses de imunizantes,
sendo 496.170 de primeira dose,
187.870 de segunda dose e
17.219 de dose única.

Além de prefeito de Santo An-
dré, Paulo Serra é presidente do
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, que reúne sete
municípios de São Paulo - Santo
André, São Bernardo, São Caeta-
no, Diadema, Mauá, Ribeirão Pi-
res e Rio Grande da Serra. Hoje,
o político terá uma reunião com
os outros prefeitos que com-
põem a região e vai sugerir que
todos adotem manter as restri-
ções até dia 31 de agosto.

"São Bernardo deve seguir es-
sa mesma lógica e vamos ouvir
os demais prefeitos. Sempre ten-
to uniformizar as ações na re-
gião", diz Serra. A partir do dia 17
de agosto, o estado de São Paulo
vai permitir a liberação de feiras
corporativas e os eventos sociais
e culturais, desde que sejam
adotados todos os protocolos sa-
nitários vigentes e obrigatórios,
como uso de máscara, álcool gel
e distanciamento social.

Farc recrutaram mais de 
18 mil crianças, diz tribunal 

Ao menos 18.667 crianças fo-
ram forçadas a se juntar a agora
desmobilizada guerrilha das
Farc (Forças Armadas Revolu-
cionárias da Colômbia), tendo
sido sujeitas ao longo de duas
décadas a abusos e tratamento
considerados crimes de guerra,
afirmou na terça-feira a Jurisdi-
ção Especial para a Paz, que jul-
ga crimes hediondos no país.

A corte irá investigar o grupo,
dissolvido após assinar um
acordo de paz em 2016, pelo re-
crutamento. "Instrumentalizar
meninos e meninas no conflito
causou dor à sociedade colom-
biana", disse o presidente da
corte, Eduardo Cifuentes.

Os números foram extraídos

por meio da análise de 31 base
de dados compiladas por grupos
de vítimas e pelo Estado, bem
como a partir de testemunhos
de 274 pessoas recrutadas à for-
ça, explicou Lily Rueda, juíza
que lidera o caso na JEP.

Segundo o tribunal, pelo me-
nos 5.691 dos casos correspon-
dem a menores de 14 anos de
idade, o que viola as regras do
Direito Internacional Humani-
tário (DIH). "As Farc recruta-
ram e utilizaram, sistematica-
mente, para o desenvolvimento
do conflito armado, meninos e
meninas desta faixa etária, con-
trariando suas próprias dispo-
sições", afirmou a JEP em co-
municado.

A investigação irá ouvir 26 ex-
combatentes da guerrilha con-
vocados para prestar depoimen-
to e priorizará os eventos ocorri-
dos de 1996 a 2006, período que
responde pela maioria dos ca-
sos. O tribunal irá apurar ainda
violências sexuais e baseadas
em gênero, sequestros, assassi-
natos, tortura e tratamento cruel
e degradante. Segundo a corte,
vários foram submetidos a
"abortos forçados" e "junção
carnal violenta".

Os números apresentados pe-
la corte estão bem acima daque-
les divulgados anteriormente pe-
lo governo. As estimativas eram
de 7.400 menores recrutados en-
tre 1985 e 2020, enquanto 16 mil

morreram durante o conflito.
Criada no acordo de paz das

Farc com o governo colombia-
no, a JEP acusou em janeiro oi-
to comandantes do alto esca-
lão da guerrilha pelo sequestro
de 21.396 pessoas entre 1990 e
2016. Os ex-guerrilheiros assu-
miram a culpa e  aguardam
sentença –quem assume res-
ponsabilidade e repara as víti-
mas recebe a oferta de penas
alternativas.

Dezenas de ex-militares tam-
bém foram acusados pela exe-
cução de 6.400 civis pelo Exérci-
to e apresentados como vítimas
de combate em troca de benefí-
cios, no escândalo conhecido
como "falsos positivos".
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quer participação no caso, mas o
episódio desencadeou uma onda
de expulsões de diplomatas de
Londres e países aliados, respon-
dida por Moscou, sem preceden-
tes desde o fim da Guerra Fria.

Antes, Alexander Litvinenko,
oposicionista do governo russo
exilado no Reino Unido, foi morto
em novembro de 2006 envenena-
do com polônio-210, substância
radioativa extremamente tóxica.
Enquanto agonizava, ele acusou o
presidente Vladimir Putin de ser o
responsável pelo envenenamen-
to. Na Alemanha, há uma série de
casos de espionagem imputados
ao Kremlin. 

No fim de junho, a justiça ale-
mã anunciou a prisão de um cien-
tista russo suspeito de repassar in-
formações de uma universidade
da Alemanha para Moscou. Além
disso, o governo alemão já acusou
várias vezes os russos de pratica-
rem espionagem digital.
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