
ASSEMBLEIA DA ONU

Bolsonaro é ‘mal-vindo’ a Nova York
O prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio

afirmou ontem que, se o presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro (foto), não quer se vacinar contra a Covid-
19, que "não incomode vindo" à cidade americana. A
crítica foi feita em meio à viagem do presidente brasi-

leiro aos Estados Unidos para participar da Assem-
bleia-Geral da ONU, onde discursa hoje. A cidade
tentou exigir que chefes de Estado e representações
diplomáticas só participem do evento se estiverem
vacinados, mas a ONU tem dito que não pode exigir

isso dos líderes mundiais. Nova York exige compro-
vante de vacinação para entrar em centros de eventos
e restaurantes –o que resultou na imagem do presi-
dente brasileiro comendo uma pizza na calçada, por
exemplo. PÁGINA 4

Um grupo de 20 governadores assinou no domingo passado
uma carta que desmente as acusações do presidente Jair Bolso-
naro de que seriam eles os responsáveis pelo aumento no preço
dos combustíveis nos estados. "Os governadores dos entes fede-
rados brasileiros signatários vêm a público esclarecer que, nos
últimos 12 meses, o preço da gasolina registrou um aumento su-

perior a 40%, embora nenhum estado tenha aumentado o ICMS
incidente sobre os combustíveis ao longo desse período", afir-
mam no documento. "Essa é a maior prova de que se trata de um
problema nacional, e, não somente, de uma unidade federativa.
Falar a verdade é o primeiro passo para resolver um problema",
seguem. PÁGINA 2

STJ aceita
denúncia e
governador do
AM vira réu 

DESVIO DE VERBAS

O STJ (Superior Tribunal de
Justiça) aceitou, por unanimida-
de, denúncia da PGR (Procura-
doria-Geral da República) e
abriu ação penal contra o gover-
nador do Amazonas, Wilson Li-
ma (PSC), transformando-o em
réu. A Corte Especial concluiu
ontem serem suficientes os indí-
cios de que Lima cometeu cri-
mes com dinheiro destinado ao
enfrentamento da pandemia da
Covid-19. Responderão também
ao processo o vice-governador,
Carlos Almeida (PTB), servidores
públicos e empresários, sob a
suspeita de desviar recursos para
a compra de respiradores para
pacientes com Covid. O Amazo-
nas foi um dos estados com um
dos quadros mais graves durante
a pandemia. A peça da PGR in-
clui acusações pelos crimes de
dispensa ilegal e direcionamento
de contratação do governo, pe-
culato, organização criminosa e
embaraço às investigações. Lima
é o 2º a ser alvo de processo no
STJ por irregularidades na admi-
nistração de verbas do enfrenta-
mento da pandemia. PÁGINA 3

AUMENTO DE ICMS

20 governadores desmentem
Bolsonaro sobre gasolina alta
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Aliados de
Alckmin/Doria
barram CPI 
contra PSDB
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Renan adia
relatório após
ação contra
empresas

CPI DA COVID

PÁGINA 3

ARROGÂNCIA Filho 04 de Bolsonaro
‘age de molecagem’
contra CPI da Covid

Jair Renan (foto), filho ‘04’ do presidente Jair Bolsonaro, registrou no
Instagram a visita que fez ontem a uma loja de armas. Em uma série de
vídeos que ainda estão no ar, o 04, como é chamado pelo pai, fez uma
provocação à CPI da Covid. Nos stories, Jair Renan gravou um mostruá-
rio de pistolas e chamou os itens de "brinquedo". Rindo e filmando os
trabalhadores da loja, o filho de Bolsonaro falou: "Alô, CPI". A provoca-
ção rendeu a Jair Renan uma tentativa de convocação à comissão, movi-
da pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). No Twitter, ele justi-
ficou que o pedido é para o 04 poder "dar pessoalmente um alô para a
CPI e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marcon-
ny Faria e supostas ameaças a parlamentares". PÁGINA 3
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Economia

Risco de calote da
Evergrande derruba
Bolsas pelo mundo
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

O temor de um calote bilio-
nário da Evergrande, uma gi-
gante do mercado imobiliário
chinês, derrubou Bolsas pelo
mundo, provocando um mer-
gulho no pregão no Brasil.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) recuou 2,33%,
e fechou com 108.843 pontos. O
dólar subiu 0,81%, cotado a R$
R$ 5,332.

Nos Estados Unidos, Dow Jo-
nes, S&P 500 e Nasdaq caíram
1,78%, 1,7% e 2,19%, respectiva-
mente.

Na Europa, o índice Euro
Stoxx 50 (zona do euro) retroce-
deu 2,11%. Também caíram as
Bolsas de Londres (-0,86%), Pa-
ris (-1,74%) e Frankfurt (-
2,31%).

A Evergrande, cujo passivo é
estimado US$ 355 bilhões (R$
1,89 trilhão), informou a credo-
res que não conseguirá cumprir
os pagamentos de juros da dívi-
da com vencimento ontem.

Economistas afirmam que a
situação é grave, capaz de trazer
de volta o "fantasma da crise de
2008", como relatou a casa de
análise Levante Research em
boletim enviado nesta manhã a
investidores.

Em setembro de 2008, o ban-
co americano Lehman Brothers
quebrou ao reconhecer a insol-

vência de créditos imobiliários,
sem receber socorro do Fed (o
banco central dos EUA), o que
provocou um efeito dominó de
perdas em instituições financei-
ras pelo mundo afora.

Enrico Cozzolino, sócio-ana-
lista da Levante, afirma que,
neste momento, a Evergrande
levantou "uma bandeira amare-
la" para o mercado.

Roberto Dumas, professor
de economia chinesa do Insper,
recomenda cautela no pessi-
mismo. "O mercado está em pâ-
nico porque não sabe se o go-
verno chinês irá atuar, então, eu
digo: calma, o governo deverá
interferir", diz Dumas.

Segundo dados levantados
por Dumas, a Evergrande tem
papel estratégico para projetos
de longo prazo que buscam o
desenvolvimento econômico
da China. A empresa é respon-
sável por 1.300 empreendimen-
tos em cidades de baixa renda e
emprega 3,8 milhões de traba-
lhadores ao ano.

Além de citar a preocupação
com o impacto social, o profes-
sor reforça que o governo chi-
nês tem forte capacidade de in-
terferência na gestão dos ativos
que compõem parte considerá-
vel da dívida da Evergrande, os
WMPs (Wealth Management
Products ), espécie de títulos
emitidos sem garantia.
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Governadores desmentem
Bolsonaro sobre gasolina alta
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

U
m grupo de 20 governa-
dores assinou no do-
mingo passado uma

carta que desmente as acusa-
ções do presidente Jair Bolsona-
ro de que seriam eles os respon-
sáveis pelo aumento no preço
dos combustíveis nos estados.

"Os governadores dos entes
federados brasileiros signatá-
rios vêm a público esclarecer
que, nos últimos 12 meses, o
preço da gasolina registrou um
aumento superior a 40%, embo-
ra nenhum estado tenha au-
mentado o ICMS incidente so-
bre os combustíveis ao longo

desse período", afirmam no do-
cumento.

"Essa é a maior prova de que se
trata de um problema nacional, e,
não somente, de uma unidade fe-
derativa. Falar a verdade é o pri-
meiro passo para resolver um
problema", seguem.

A manifestação reuniu gover-
nadores de diversos partidos, co-
mo Flávio Dino (PSB-MA), Ronal-
do Caiado (DEM-GO), Rui Costa
(PT-BA), Cláudio Castro (PL-RJ),
Romeu Zema (Novo-MG), Eduar-
do Leite (PSDB-RS) e Ibaneis Ro-
cha (MDB-DF).

O presidente tem sido cons-
tantemente cobrado pelo alto va-
lor dos combustíveis e do gás de

cozinha, que tiveram aumentos
recorde desde o ano passado. Em
alguns locais, o litro da gasolina já
chega a R$ 7, enquanto o botijão
de gás de cozinha está em torno
de R$ 100.

Bolsonaro costuma responsa-
bilizar a política de aumentos do
ICMS, aplicada pelos governado-
res, como principal fator de alta
no preço dos combustíveis, uma
argumentação que foi contestada
por deputados em audiência na
semana passada.

O governo chegou a enviar um
projeto de lei ao Congresso para
tentar mudar as regras do ICMS,
mas o texto não foi adiante. O dis-
curso do presidente começou a

provocar questionamentos até de
governadores identificados com o
governo, que jogam a responsabi-
lidade pelas altas na Petrobras e
na elevada taxa de câmbio.

Os aumentos do preço da ga-
solina vêm pressionando o IPCA
(índice oficial de preços). Em
agosto, o índice avançou 0,87%, a
maior taxa em 21 anos. Oito dos
nove grupos de produtos e servi-
ços pesquisados pelo IBGE subi-
ram em agosto, com destaque pa-
ra o segmento de transportes. Pu-
xado pelos combustíveis, esse ra-
mo registrou a maior variação
(1,46%) e o maior impacto (0,31
ponto percentual) no índice geral
do mês.

MERCADOS

Ministro força barra para
vender logo aeroportos 
JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, quer anteci-
par para março o leilão da últi-
ma rodada de aeroportos –que
inclui Congonhas (SP) e Santos
Dumont (RJ), os mais valiosos–
porque terá de deixar o cargo
em abril para disputar o governo
de São Paulo a pedido do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Tarcísio terá de deixar o car-
go por uma exigência legal que
impõe o afastamento de minis-
tros até 2 de abril, segundo o
ministério.

O ministro pressionou a Anac
(Agência Nacional de Aviação Ci-
vil) para aprovar, hoje, as regras
do edital, que ficará disponível
por 45 dias em consulta pública.

Tarcísio também cobrou a área
técnica do ministério para que an-
tecipe seu trabalho em pelo me-
nos um mês a partir de meados de
janeiro, quando prevê a devolu-
ção do edital pelo TCU (Tribunal
de Contas da União) com reco-
mendações de mudanças.

Os técnicos disseram ao minis-
tro que precisariam de até cem
dias após a publicação do edital,
mas o ministro pediu que o leilão
fosse marcado em até 70 dias –ou
seja, o certame ficaria para o final
de março em vez de junho, como
previsto anteriormente.

Tarcísio quer antecipar o lei-
lão para evitar que sua saída do
cargo prejudique o leilão dos 16
aeroportos, o que concluirá a
privatização da Infraero –um
processo iniciado no governo do

ex-presidente Lula.
Pessoas que acompanham o

ministro afirmam que ele está
preocupado com a contaminação
política desses projetos.

Desde as manifestações de cu-
nho golpista no 7 de Setembro es-
timuladas por Bolsonaro, Tarcísio
vem se explicando com investido-
res que estavam interessados em
disputar as concessões. O próprio
ministro participou das manifes-
tações em São Paulo ao lado de
Bolsonaro.

Nas conversas, os estrangeiros,
especialmente os que ainda não
conhecem o país onde preten-
dem fazer investimentos, ficam
preocupados não só com a troca
do governo, mas também com a
mudança nos rumos dos projetos
de Infraestrutura.

INFRAESTRUTURA

Justiça garante
auxílio-doença
do INSS para
dona de casa
FLAVIA KUROTORI/FOLHAPRESS

Decisão do TRF-3 (Tribu-
nal Regional Federal da 3ª
Região),  responsável  por
São Paulo e Mato Grosso do
Sul, garantiu a retomada do
pagamento do auxíl io-
doença a uma dona de casa.
A segurada está afastada do
trabalho como doméstica
desde 2002,  quando foi
diagnosticada com asma
crônica.

O INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social) cortou
o benefício em 2017. Con-
forme o processo, um exa-
me pericial  realizado em
março de 2018 confirmou
que a trabalhadora, atual-
mente com 53 anos, está in-
capacitada de forma parcial
e permanente para o traba-
lho habitual desde 2002.

A segurada ingressou
com a ação judicial após o
corte do benefício pelo
INSS. Na primeira instância,
a Justiça Estadual em Presi-
dente Epitácio (282 km de
SP) julgou o pedido proce-
dente, mas o INSS recorreu,
alegando que a concessão
do benefício foi indevida.

No julgamento em que se
mostrou contrária ao recur-
so do instituto, a desembar-
gadora federal Inês Virgínia,
relatora do caso, defendeu
que a trabalhadora exerceu
a profissão de doméstica até
2001, atividade profissional
antes do pedido do benefí-
cio, o que deveria ser consi-
derado no Judiciário.

TRF-3
Nota

FEBRABAN QUESTIONA JUROS ALTOS
DO NUBANK E REBATE PESQUISA
USADA POR ENTIDADE DAS FINTECHS

A competição entre bancos e fintechs para capturar clientes
no mercado ganhou novos capítulos nos últimos dias.
Associação representante das empresas de tecnologia que
oferecem serviços financeiros digitais, a Zetta compartilhou
em sua página no LinkedIn na última sexta-feira estudo do
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) sobre
as taxas de juros cobradas pelos grandes bancos. Segundo
o Relatório Comparativo de Tarifas Bancárias do Idec, que
analisa reajustes no sistema financeiro desde 2009, os
bancos tradicionais brasileiros apresentaram reajustes
abusivos de tarifas nos últimos meses, mesmo diante da
crescente digitalização de serviços financeiros e das
consequências econômicas da pandemia de Covid-19. O
relatório aponta que as tarifas apresentaram reajustes acima
da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços Amplo
ao Consumidor (IPCA). Já serviços como saques, depósitos
e transferências tiveram aumentos entre 9% (Caixa
Econômica Federal) e 25% (Bradesco), mesmo com a
crescente tendência de digitalização desses serviços, aponta
o estudo do Idec. A Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) parece ter sentido o golpe. 

Vendas no comércio de SP crescem
14,6% na 1ª quinzena de setembro

As vendas no comércio da ci-
dade de São Paulo cresceram
14,6% nos primeiros 15 dias deste
mês de setembro, revelou a Asso-
ciação Comercial de São Paulo
(ACSP). A comparação é com o
mesmo período do mês de agos-
to.  

Quando comparado às duas
primeiras semanas do mês de se-
tembro de 2020, quando havia
mais restrições relacionadas à
pandemia da covid-19, o cresci-
mento foi de 24,4%.

Segundo a associação, a recu-
peração no comércio paulistano

vem ocorrendo desde maio, im-
pulsionado pelo Dia das Mães,
por uma maior flexibilização no
funcionamento dos estabeleci-
mentos e pelo aumento da vaci-
nação. Para a ACSP, o setor deve
voltar a crescer no próximo ano.

“Hoje, ainda estamos recupe-

rando o que foi perdido a partir do
distanciamento social que come-
çou no início de 2020”, disse Mar-
cel Solimeo, economista-chefe da
ACSP. “Só podemos considerar
crescimento depois que atingir-
mos e superarmos os números de
antes da pandemia”, explicou.

ACSP

Analistas elevam projeção
da inflação para 8,35%

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), considerada a inflação
oficial do país, subiu, novamente,
de 8% para 8,25% neste ano. É a
24ª elevação consecutiva na pro-
jeção. A estimativa está no Bole-
tim Focus de ontem, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo Ban-
co Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.

Para 2022, a estimativa de in-
flação é de 4,1%. Para 2023 e
2024, as previsões são de 3,25% e
3%, respectivamente.

A previsão para 2021 está aci-
ma da meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A meta,
definida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, é de 3,75% para es-
te ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja, o li-
mite inferior é de 2,25% e o su-

perior de 5,25%.
Em agosto,  puxada pelos

combustíveis, a inflação subiu
0,87%, a maior inflação para o
mês desde o ano 2000, de acor-
do com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IB-
GE).  Com isso,  o  indicador
acumula altas de 5,67% no ano
e de 9,68% nos últimos 12 me-
ses, o maior acumulado desde
fevereiro de 2016, quando o ín-
dice alcançou 10,36%.

BC/FOCUS
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Aliados de Alckmin e
Doria travam CPI que
investigaria PSDB 

ALESP

JOSÉ MARQUES E CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

Uma manobra de aliados
do ex-governador de São Pau-
lo Geraldo Alckmin e do atual
governador, João Doria, am-
bos do PSDB, travou a instala-
ção de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) na
Assembleia Legislativa, que
investigaria suspeitas de cor-
rupção relacionadas às ges-
tões tucanas.

À espera da instalação des-
de 2019, quando Doria assu-
miu o governo, a CPI da Dersa
(estatal paulista de rodovias)
estava prevista para ser inicia-
da no começo deste ano.

Um questionamento (ins-
trumento formalmente cha-
mado de questão de ordem)
apresentado pelo deputado
estadual Campos Machado
(Avante), apoiador de Alck-
min, e ainda não respondido
pelo presidente da Casa, Car-
lão Pignatari (PSDB), próximo
de Doria, impediu que a CPI
fosse criada até o momento.

A CPI poderia ter sido cons-
tituída por Pignatari ao menos
desde abril, segundo o regi-
mento da Casa –o que não foi
feito pelo tucano.

Somente em 7 de agosto o
presidente instalou três das
cinco CPIs previstas para
2021, mas a da Dersa e outra
comissão sobre cobrança de
aluguel em moradias irregula-
res ficaram travadas pela
questão de ordem apresenta-
da por Campos Machado dias
antes, em 3 de agosto.

Procurado pela reporta-
gem, Campos Machado não se
manifestou. Em plenário, dis-
se ter feito o questionamento
por "absoluta ausência de fato

determinado" nas duas CPIs.
"'Investigar improbidades e

ilegalidades' em 'licitações e
contratos', 'nessas obras viá-
rias', não nos mostram, indu-
bitavelmente, nenhum fato
concreto, preciso ou estabele-
cido", disse Machado no do-
cumento protocolado à presi-
dência da Casa.

Pignatari tem, de acordo
com o regimento, 60 dias para
responder ao questionamen-
to, o que possibilitaria o avan-
ço da CPI. Outra questão de
ordem formulada neste ano
sobre um tema relevante na
Casa, a suspensão de Fernan-
do Cury (Cidadania) por ter
apalpado Isa Penna (PSOL),
foi resolvida pelo presidente
em sete dias.

O requerimento da CPI da
Dersa, apresentado pela então
deputada Beth Sahão (PT) em
2019, previa a análise de even-
tuais irregularidades pratica-
das por agentes públicos que
"deram causa a fraude nas lici-
tações e contratos do governo
do estado".

Esses agentes públicos, diz
o requerimento, são suspeitos
de desviarem "recursos públi-
cos, utilizando-se de empresas
de fachada para lavagem de
recursos de empreiteiras nes-
sas obras viárias, por meio da
atuação do Sr. Paulo Vieira de
Souza, ex-diretor da Dersa, no
período de 2007 a 2019".

Paulo Vieira, que foi dire-
tor de Engenharia da Dersa
durante o governo José Serra
(PSDB),  é  mais conhecido
como Paulo Preto. Ele já foi
denunciado cinco vezes pelo
Ministério Público Federal
sob a acusação de irregulari-
dades e desvios em obras pú-
blicas.

ARROGÂNCIA

Filho 04 de Bolsonaro age
de molecagem contra CPI 
J

air Renan, filho ‘04’ do
presidente Jair Bolsonaro,
registrou no Instagram a

visita que fez ontem a uma loja
de armas.

Em uma série de vídeos que
ainda estão no ar, o 04, como é
chamado pelo pai, fez uma pro-
vocação à CPI da Covid. Nos sto-
ries, Jair Renan gravou um mos-
truário de pistolas e chamou os
itens de "brinquedo". Rindo e
filmando os trabalhadores da lo-
ja, o filho de Bolsonaro falou:
"Alô, CPI".

A provocação rendeu a Jair
Renan uma tentativa de convo-
cação à comissão, movida pelo
senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE).

No Twitter, ele justificou que
o pedido é para o 04 poder "dar
pessoalmente um alô para a CPI
e preste esclarecimentos sobre
seus vínculos com o lobista Mar-
conny Faria e supostas ameaças
a parlamentares".

Apresentei requerimento pa-
ra convocar o senhor Jair Renan,
para que ele possa dar pessoal-
mente um alô para a CPI e pres-
te esclarecimentos sobre seus
vínculos com o lobista Marcon-
ny Faria e supostas ameaças a
parlamentares.

Além disso, o senador Rogé-
rio Carvalho (PT-SE) afirmou
que irá "levantar uma questão
de ordem na CPI contra as pro-
vocações nas redes sociais do
Jair Renan". Para ele, a atitude
de Jair Renan é "molecagem" e
"incitação à violência".

Semana passada, a comissão
parlamentar ouviu o depoi-
mento do suposto lobista Mar-
conny Albernaz de Faria, que
confirmou os laços entre ele e
Jair Renan.

Segundo relato de Marconny,
ele conheceu o filho do presi-
dente por amigos em comum, o
ajudou a "criar uma empresa de
influencer" e o apresentou a um

colega tributarista que poderia
guiá-lo.

Reportagem do jornal Folha
de S.Paulo mostrou mensagens
trocadas entre Marconny e Jair
Renan em que o lobista oferece
auxílio para a abertura da em-
presa do filho do presidente da
República.

As informações constam de
conversas no WhatsApp obtidas
pela Folha de S.Paulo, após que-
bra judicial de sigilo do lobista a
pedido do Ministério Público
Federal no Pará, e de análise de
documentos da Receita Federal.
Os dados foram compartilhados
com a CPI.

Marconny é apontado pelos
membros da CPI como um lobis-
ta que atua para a Precisa Medi-
camentos, empresa que se tor-
nou alvo por conta da negocia-
ção suspeita para a venda da va-
cina indiana Covaxin. O contrato
de R$ 1,6 bilhão com o Ministé-
rio da Saúde acabou cancelado.

Com isso, a CPI da Covid de-
cidiu chamar a mãe de Jair Re-
nan e uma das ex-esposas do
presidente, Ana Cristina Valle. A
advogada é investigada no caso
das rachadinhas nos gabinetes
de outros filhos de Bolsonaro.

Em agosto, Ana Cristina teve
os sigilos fiscal e bancário que-
brados, junto com o vereador
Carlos Bolsonaro (Republica-
nos-RJ), para a melhor análise
das acusações de devolução de
salários e contratação de funcio-
nários fantasmas.

O depoimento dela, no en-
tanto, não foi agendado até ago-
ra. No começo do mês, o TJ-DF
(Tribunal de Justiça do Distrito
Federal) determinou que a Se-
cretaria de Esporte e Lazer do
DF preste informações sobre as
reuniões mantidas pela pasta
com Jair Renan.

A empresa dele, Bolsonaro Jr
Eventos e Mídia, é investigada
pela Polícia Federal.

Promotoria recomenda
suspensão de nomeação

GOVERNO DORIA

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

A promotora Carla Maria Al-
tavista Mapelli, do Ministério
Público de São Paulo, recomen-
dou a suspensão da nomeação
do perito criminal Samuel Alves
de Melo Neto, 55, para chefiar o
IC (Instituto de Criminalística)
do estado, considerado o mais
importante do país.

Melo Neto foi condenado
em segunda instância pela
Justiça paulista sob a acusação
de participar de esquema cri-
minoso de investigações ile-
gais. Ele ainda recorre da deci-
são no STJ (Superior Tribunal
de Justiça).

Melo Neto chegou a ser de-
mitido da polícia em 2014, mas
conseguiu permanecer no car-
go por força de liminar e rever-
teu a decisão no Tribunal de
Justiça em 2019.

No mesmo acórdão, o TJ
também reduziu a pena dele
de cinco anos e nove meses de

reclusão em regime semiaber-
to para três anos e dez meses
de reclusão em regime aberto -
pena substituída por duas me-
didas restritivas de direitos
(não definidas na decisão).

A manifestação do Ministé-
rio Público se deu em ação
popular de autoria do deputa-
do Arthur do Val (Patriota-SP)
e do vereador Rubinho Nunes
(PSL-SP), que argumentam
que a escolha de Melo Neto
fere os princípios da morali-
dade e da impessoalidade ad-
ministrativas.

Eles pedem a anulação ou,
em caráter liminar, a suspen-
são da nomeação.

A promotora considerou
que os dois membros do MBL
conseguiram demonstrar que
há risco envolvido em aguar-
dar a decisão da Justiça a res-
peito da anulação da nomea-
ção e, nesse sentido, decidiu
apoiar o pedido de suspensão
dela.

INVERNO: Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem
pancadas de chuva.Manhã Tarde Noite
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Pacheco 
diz que falta
respeito 
entre Poderes

Sem citar nominalmente o
presidente Jair Bolsonaro, o
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), afir-
mou que tem "faltado respei-
to" entre os poderes e citou
como exemplo o uso de redes
sociais para discutir questões
que deveriam ser abordadas
"em alto nível". Pacheco tam-
bém criticou indiretamente a
atuação do governo federal no
combate à pandemia do novo
coronavírus, afirmando que a
doença nunca deveria ter sido
"menosprezada" e sim deve-
ria ter sido "enfrentada desde
o início".

As críticas do presidente do
Senado e do Congresso Nacio-
nal foram feitas durante sua fa-
la na abertura da convenção
da Abras (Associação Brasilei-
ra de Supermercados), no iní-
cio da tarde de ontem. 

Pacheco defendeu quatro
conceitos importantes para o
Brasil nesse momento: união
nacional, respeito, responsa-
bilidade fiscal e otimismo. Ao
tratar especificamente de "res-
peito", Pacheco afirmou que
tem faltado respeito entre as
instituições e poderes. Não ci-
tou o presidente Jair Bolsona-
ro, mas alegou que um dos
problemas é o uso das redes
sociais para criar instabilidade.

CONGRESSO

STJ aceita denúncia, e governador
do AM vira réu por irregularidades 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O STJ (Superior Tribunal de
Justiça) aceitou, por unanimi-
dade, denúncia da PGR (Procu-
radoria-Geral da República) e
abriu ação penal contra o go-
vernador do Amazonas, Wilson
Lima (PSC), transformando-o
em réu.

A Corte Especial concluiu on-
tem serem suficientes os indí-
cios de que Lima cometeu cri-
mes com dinheiro destinado ao
enfrentamento da pandemia da
Covid-19.

Responderão também ao
processo o vice-governador,
Carlos Almeida (PTB), servido-
res públicos e empresários, sob
a suspeita de desviar recursos
para a compra de respiradores
para pacientes com Covid. O

Amazonas foi um dos estados
com um dos quadros mais gra-
ves durante a pandemia.

A peça da PGR inclui acusa-
ções pelos crimes de dispensa
ilegal e direcionamento de con-
tratação do governo, peculato,
organização criminosa e emba-
raço às investigações.

Lima é o segundo governa-
dor a ser alvo de processo no
STJ por irregularidades na ad-
ministração de verbas do en-
frentamento da pandemia. Em
fevereiro, o tribunal acatou de-
núncia contra o ex-governador
do Rio de Janeiro Wilson Wit-
zel, também do PSC.

Em nota sobre a decisão, Li-
ma afirmou que as acusações
"não têm fundamento e tam-
pouco base concreta, como fi-
cará provado no decorrer do

julgamento".
"Nunca recebi qualquer bene-

fício em função de medidas que
tomei como governador. A acu-
sação é frágil e não apresenta ne-
nhuma prova ou indício de que
pratiquei qualquer ato irregular.
Agora, terei a oportunidade de
apresentar minha defesa e
aguardar, com muita tranquili-
dade, a minha absolvição pela
Justiça. Tenho confiança na Jus-
tiça e a certeza de que minha ino-
cência ficará provada ao final do
processo."

No ano passado, o governador
amazonense se livrou de um pro-
cesso de impeachment na As-
sembleia Legislativa do estado,
com 12 votos favoráveis ao arqui-
vamento, enquanto 6 votaram
contra e 5 optaram por se abster.

A investigação que mirou Li-

ma começou em 2020, após a
notícia de que 28 respiradores
haviam sido comprados pelo go-
verno de uma loja importadora
de vinhos.

Três ações policiais foram rea-
lizadas para buscas e apreensões
autorizadas pelo ministro Fran-
cisco Falcão, relator do caso no
STJ. A apuração reuniu docu-
mentos, testemunhos e mensa-
gens trocadas entre os suspeitos.

A PGR apresentou ao STJ duas
denúncias contra o governador e
os demais acusados, apontando
irregularidades que somam cer-
ca de R$ 2,4 milhões desviados.

Foi analisada nesta segunda a
primeira delas, em que a Procu-
radoria sustenta que uma orga-
nização criminosa se instalou na
estrutura burocrática da máqui-
na estatal.

VERBA DA PANDEMIA

Renan adia relatório após ação
contra Precisa e Prevent Senior

Relator da CPI da Covid, o se-
nador Renan Calheiros (MDB-
AL) afirmou ontem que a apre-
sentação do relatório à comis-
são, inicialmente prevista para o
fim desta semana, deve ser adia-
da para o início de outubro.

Segundo Renan, isso aconte-
cerá em função de "desdobra-
mentos óbvios dos últimos
dias".

Na última sexta-feira, a Polí-
cia Federal realizou operação de
busca e apreensão de documen-
tos em endereços da Precisa
Medicamentos, uma das empre-
sas investigadas pela CPI por su-
postas irregularidades na nego-

ciação de vacinas com o gover-
no federal.

Além disso, reportagem da
GloboNews revelou um dossiê
assinado por médicos da Prevent
Senior afirmando que a operado-
ra de saúde ocultou mortes de
pessoas tratadas com hidroxiclo-
roquina contra a Covid-19.

Esses acontecimentos, se-
gundo Renan, devem prolongar
os trabalhos da CPI por mais
uma ou duas semanas, para que
pelo menos mais seis depoi-
mentos sejam realizados pelo
colegiado.

Pedro Batista Júnior, diretor-
executivo da Prevent Senior, se-

ria ouvido pela comissão no últi-
mo dia 16, mas afirmou não ter
sido avisado a tempo e faltou ao
depoimento. Com isso, a oitiva
deve ser realizada amanhã.

"A partir de quinta-feira, esta-
remos em condições de apre-
sentar a qualquer momento o
relatório à conclusão da CPI.
Mas há um esforço, e é preciso
reconhecê-lo, em função de
desdobramentos óbvios dos úl-
timos dias, de que nós podemos
ter mais uma ou duas semanas
de trabalho. Nessas condições,
nós só vamos apresentar o rela-
tório depois do último depoi-
mento", disse Renan.

CPI DA COVID

Nota
LIRA ELOGIA BOLSONARO POR
ENVIO DE PROJETO DE FAKE
NEWS AO CONGRESSO E DEFENDE
LEI QUE CONFORTE TODO MUNDO

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
afirmou ontem que foi correta a decisão do
governo de enviar como projeto de lei o texto da
medida provisória que limitava a remoção de
conteúdos em redes sociais e disse que a proposta
vai passar pelo crivo do Congresso. Lira falou a
jornalistas ao chegar à Câmara e comentou a
decisão de Jair Bolsonaro de enviar ao Congresso
o projeto, que, diferentemente da MP, não tem
efeito imediato e só passa a valer após aprovação
por Câmara e Senado e depois de sancionado pelo
presidente. "O caminho correto é sempre projeto

de lei. Já disse isso diversas vezes, fiz esse apelo
na Lei do Mandante", disse. "Quando se manda
um projeto de lei que não tem vigência imediata,
que o Congresso pode discutir, alterar, modificar, é
muito mais palatável." Ele lembrou que a
discussão sobre fake news já ocorre há algum
tempo no Congresso. Segundo Lira, diferentemente
da MP, o projeto vai passar por "todo o crivo da
Casa, da Câmara e do Senado". O presidente
afirmou que a discussão vai servir "até de
incentivo para que a comissão que já se debruça
sobre esse tema, já há alguns meses, possa
terminar seu trabalho com mais profundidade, que
a gente possa ter uma lei que dê conforto a todo
mundo, que se evite esses excessos que vêm
sendo praticados ao longo de muitos momentos
pela internet".
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Bandidos sequestram
helicóptero para tentar
resgatar presos 

COMPLEXO DE BANGU

Dois homens sequestraram
um helicóptero no domingo
passado no Rio de Janeiro e
renderam o piloto. Os bandi-
dos ordenaram que o coman-
dante, Adonis Lopes, voasse
em direção ao Complexo Peni-
tenciário de Bangu, na zona
oeste da cidade.

Os sequestradores não sa-
biam, porém, que Lopes atua na
Polícia Civil. Quando já estava
voando, ele fez uma manobra
para pousar em um batalhão da
Polícia Militar e tentar impedir a
continuidade do sequestro.

Os bandidos, no entanto,
perceberam a estratégia, agar-
ram Lopes e começaram a lutar
com o piloto enquanto a aero-
nave estava no ar.

Durante a briga, o helicópte-
ro voava próximo ao chão e da-
va voltas no céu. A cena foi re-
gistrada por pessoas que esta-
vam no batalhão.

Em entrevista ao "Bom Dia
Brasil", da TV Globo, Lopes dis-
se que recebeu uma "gravata"

de um dos sequestradores, ra-
zão pela qual perdeu o controle
da aeronave.

"Aquelas manobras,  na
verdade, não foram proposi-
tais. Aquelas manobras foram
em decorrência daquela luta
que ocorria na cabine do heli-
cóptero."

O voo havia sido contratado
na manhã de domingo com
destino a Angra dos Reis (RJ).
Lopes inicialmente não faria a
viagem, mas acabou escalado
para substituir um colega que
estava passando mal.

Segundo a Polícia Civil, os
bandidos desistiram do plano
quando perceberam que a
aeronave poderia cair. Eles
então mandaram o piloto se-
guir para Niterói, município
do Rio, onde pularam em uma
área de mata.

O caso está sendo investi-
gado pela Draco (Delegacia de
Repressão às Ações Crimino-
sas Organizadas e Inquéritos
Especiais).

ASSEMBLEIA DA ONU

Prefeito diz que Bolsonaro 
é ‘mal-vindo’ a Nova York 
O

prefeito de Nova York,
o democrata Bill de
Blasio afirmou ontem

que, se o presidente do Brasil,
Jair Bolsonaro (foto), não quer
se vacinar contra a Covid-19,
que "não incomode vindo" à ci-
dade americana.

A crítica foi feita em meio à
viagem do presidente brasilei-
ro aos Estados Unidos para
participar da Assembleia-Ge-
ral da ONU, onde discursa ho-
je. A cidade tentou exigir que
chefes de Estado e representa-
ções diplomáticas só partici-
pem do evento se estiverem
vacinados, mas a ONU tem di-
to que não pode exigir isso dos
líderes mundiais.

Nova York exige compro-
vante de vacinação para entrar
em centros de eventos e res-
taurantes –o que resultou na
imagem do presidente brasi-
leiro comendo uma pizza na
calçada, por exemplo.

Ontem, Bill de Blasio elevou
o tom e citou Bolsonaro nomi-
nalmente. "Nós devemos man-
dar uma mensagem a todos os
líderes mundiais, incluindo,
mais notavelmente o presiden-
te do Brasil, Bolsonaro. Quem
quer vir precisa estar vacinado.
Se você não quer se vacinar,

não incomode vindo", afirmou
o prefeito americano.

A transmissão oficial da Pre-
feitura de Nova York ainda co-
locou uma foto de Bolsonaro
com a legenda: "vacine-se".
"Todos devem estar seguros
juntos, ou seja, todos devem
estar  vacinados.  A ampla
maioria do pessoal das ONU e

a ampla maioria dos Estados-
membros estão fazendo a coisa
certa", disse o prefeito.

De Blasio ressaltou que a ci-
dade instalou um centro móvel
de vacinação em frente à sede
das Nações Unidas para imu-
nizar os que participarem do
evento. "Estamos felizes em
vacinar todo mundo para man-

ter esta cidade segura,  para
manter todo mundo que está
envolvido seguro", disse.

Nova York foi um dos locais
mais afetados pela Covid-19
nos Estados Unidos, com 34
mil mortes. No pico da doença,
em abril do ano passado, a ci-
dade sozinha registrou dias
com média de mais  de 800
mortes. Com a vacinação em
massa e restrições como a exi-
gência de comprovante de va-
cinação, a cidade conseguiu
sobreviver a outras ondas da
doença que atingiram os Esta-
dos Unidos, inclusive a atual,
com o avanço da variante del-
ta, quando o país voltou a re-
gistrar mais de 2.000 mortes
por dia.

Bill de Blasio já teve outros
atritos públicos com Bolsona-
ro. Em 2019, quando o Museu
de História Natural dos EUA se
recusou a sediar um jantar em
homenagem ao brasileiro, De
Blasio elogiou a iniciativa e
afirmou que o presidente é um
"homem perigoso".

Após troca pública de ofen-
sas, o prefeito nova-iorquino
afirmou que Bolsonaro "fugiu,
nenhuma surpresa, valentões
não aguentam um soco. Já vai
tarde".

INVERNO: Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. 
À noite ocorrem pancadas de chuva.
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Atirador mata 6 e deixa mais
de 20 feridos em universidade

Ao menos seis pessoas mor-
reram e 28 ficaram feridas de-
pois que um estudante abriu fo-
go contra outros alunos em um
campus universitário de Perm,
na região dos Urais, na manhã
de ontem. O atirador foi detido,
informou o Comitê de Investiga-
ção Russo, que inicialmente di-
vulgou que oito pessoas teriam
sido mortas, mas recuou e revi-
sou o número horas depois.

"Um estudante que estava em
um dos edifícios da universida-
de abriu fogo contra as pessoas
ao seu redor. De acordo com um
balanço atualizado, seis pessoas
morreram no tiroteio", infor-
mou o Comitê de Investigação.
O atirador, que já foi identifica-
do, entrou no campus às 11h lo-
cais (3h de Brasília), de acordo
com o serviço de comunicação

da universidade.
Pelo menos 28 pessoas fica-

ram feridas - a maioria por tiros,
e outras na queda de janelas
quando tentavam fugir do atira-
dor - segundo a agência de notí-
cias estatal TASS, citando o Mi-
nistério da Saúde. Nove ambu-
lâncias foram enviadas para o
local. O atirador "ficou ferido
durante a detenção ao opor re-
sistência", informou o comitê,
que não divulgou informações
sobre a motivação do ataque.

Vídeos publicados nas redes
sociais mostram estudantes fu-
gindo do tiroteio e pulando pe-
las janelas do primeiro andar de
um prédio do campus. Outra
gravação, feita a partir de uma
janela, mostra um indivíduo
vestido de preto atirando e ca-
minhando na direção da entra-

da do prédio.
O presidente Vladimir Putin

foi avisado do tiroteio e lamen-
tou as mortes. "O presidente ex-
pressa condolências sinceras
aos que perderam familiares e
entes queridos como resultado
deste incidente", disse o porta-
voz de Putin, Dmitry Peskov, a
repórteres.

Um fenômeno em alta
Os tiroteios em escolas ou

universidades eram raros na
Rússia - que tem uma legislação
rigorosa de controle de armas -,
mas se tornaram mais frequen-
tes nos últimos anos. O presi-
dente Vladimir Putin o denun-
ciou como um fenômeno im-
portado dos Estado Unidos e um
efeito perversos da globalização.

O incidente anterior do tipo
havia acontecido em 11 de maio

RÚSSIA

Nota
POLÍCIA CIVIL RECEBE NOVOS EQUIPAMENTOS 

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) entregou ontem ao
Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) novos equipamentos
que devem possibilitar laudos com técnica mais modernas,
seguindo a classificação da Organização das Nações Unidas (ONU).
Um dos equipamentos é responsável por cromatografia gasosa
acoplada, que em conjunto com o espectrômetro Raman, vai poder
desvendar a estrutura de substâncias químicas e vai auxiliar a
esclarecer a autoria e a materialidade de diversos crimes, entre
outras aplicações. Segundo a assessora técnica especial da Sepol
para assuntos de perícia Denise Rivera, o ICCE passa a ter um
parque analítico, que permite fazer exames muito mais robustos,
que possibilitarão identificar, por exemplo, uma droga com técnica
avançada e descobrir drogas novas colocadas no mercado.

Boris elogia AstraZeneca em reunião,
e Bolsonaro diz que não se vacinou

Em Nova York para participar
da Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas, o presidente Jair
Bolsonaro teve um encontro
com o premiê britânico, Boris
Johnson, ontem. O líder do Rei-
no Unido aproveitou o espaço
para elogiar a vacina da Oxford-
AstraZeneca e lembrar que já to-
mou as duas doses. Em respos-
ta, o mandatário brasileiro disse
que ainda não se vacinou.

De acordo com relato de um
repórter do tabloide londrino
Evening Standard que estava na
reunião, Johnson teria dito que
"AstraZeneca é uma ótima vaci-
na; eu a tomei". No final do en-
contro, emendou: "Obrigada a
todos, eu já tomei as duas do-
ses". Bolsonaro, então, apontou
para si mesmo e, por meio de
um intérprete, disse, rindo, que
ele não havia tomado.

O Evening Standard, jornal
centenário, descreveu o presi-
dente brasileiro como "o populis-
ta de direita" que "tem feito afir-
mações estranhas sobre as vaci-
nas, incluindo que elas poderiam
transformar pessoas em jacarés."

Outros assuntos foram trata-
dos na reunião. O premiê britâ-
nico Boris Johnson prometeu ao
presidente Jair Bolsonaro que
irá rever os bloqueios à entrada

de viajantes no Reino Unido em
4 de outubro, segundo um dos
participantes que esteve no en-
contro entre os dois líderes em
Nova York.

O Brasil está na chamada lista
vermelha, que exige aos viajan-
tes que chegam ao Reino Unido
cumpram quarentena em hotéis
designados pelo governo. Com a
revisão, poderia ter condições
mais brandas.

Integrante da comitiva de Bolsonaro em
Nova York recebe diagnóstico de Covid-19
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

Um integrante da comitiva que
foi a Nova York para preparar a
viagem do presidente Jair Bolso-
naro à Assembleia-Geral da ONU
teve resultado positivo em um
teste de coronavírus.

A informação foi antecipada
pela CNN Brasil e confirmada pe-
la reportagem. O funcionário, que

trabalha no cerimonial da Presi-
dência, saiu do Brasil há cerca de
10 dias para ajudar a planejar pre-
viamente a logística da viagem.

Ele se sentiu mal na última sex-
ta e teve o diagnóstico de Covid
confirmado no sábado passado,
um dia antes da chegada do presi-
dente Bolsonaro aos EUA.

A ONU foi avisada do ocorrido.
Não está claro em quantas reu-

niões o funcionário infectado es-
teve nem se ele foi à sede da enti-
dade nos últimos dias.

Pelo status que ele tem no go-
verno, tudo indica que ele estava
hospedado no mesmo hotel usa-
do por Bolsonaro e sua comitiva.
Depois que a contaminação foi
confirmada, a pessoa foi isolada e
ficará 14 dias em quarentena an-
tes de voltar ao Brasil.

Procurada pela reportagem
na manhã de ontem, a assesso-
ria de imprensa da Presidência
da República disse desconhecer
o caso.

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, comentou que não
sabia de eventos de contamina-
ção na equipe. "Mas estamos em
pandemia, e coisas assim po-
dem acontecer", afirmou.

de 2021, quando um jovem de
19 anos abriu fogo contra uma
escola de Kazan (sudoeste) e
matou nove pessoas. No mesmo
dia, Putin ordenou uma revisão
das normas sobre o porte de ar-
mas, pois o autor do ataque ti-
nha permissão para o uso de
uma arma semiautomática.

Em outubro de 2018, um es-
tudante matou 19 pessoas antes
de cometer suicídio em um ins-
tituto de Kerch, uma cidade da
península ucraniana da Cri-
meia, que a Rússia anexou em
2014. As autoridades afirmam
que desmantelaram nos últimos
anos dezenas de planos de ata-
ques contra centros de ensino,
normalmente por parte de ado-
lescentes.

Em fevereiro de 2020, as for-
ças de segurança prenderam
dois jovens, nascidos em 2005 e
de nacionalidade russa, que
eram muito ativos em fóruns
virtuais com a apologia do as-
sassinato e do suicídio.

De acordo com os investiga-
dores, eles planejavam atacar
um centro de ensino em Saratov
(sudoeste), às margens do Volga.

ABRASIL

RJ realiza licitação para
instalação de câmeras

ÓRGÃOS DE SEGURANÇA

O Governo do Estado realiza
hoje a licitação na modalidade
pregão eletrônico para a im-
plantação das câmeras opera-
cionais portáteis para órgãos de
segurança e fiscalização do Es-
tado do Rio. Coordenada pela
Secretaria de Estado da Casa Ci-
vil, a disputa ocorrerá de forma
on-line e levará em conta o me-
nor preço unitário por item.
Apenas empresas cadastradas
poderão participar. Essa é a
maior licitação desta ferramenta
já feita no Brasil.

“Nesta terça-feira vamos
concluir a primeira fase desse
grande projeto. Nossa expectati-
va é que grandes empresas par-
ticipem desse processo. O obje-
tivo é dar mais transparência e
segurança para os agentes e pa-
ra a população, e a tecnologia é
uma importante ferramenta
nesse sentido”, afirmou o gover-

nador Cláudio Castro.
Após esta etapa de concor-

rência de preços, o vencedor te-
rá que apresentar a documenta-
ção, que será avaliada pela Co-
missão de Licitação. Em segui-
da, começa a fase de apresenta-
ção da solução tecnológica, e a
empresa ganhadora terá que ex-
por seu produto.

Todas as informações sobre
o edital estão disponibilizadas
no site oficial do Governo do
Estado.

“Estamos otimistas para que
em breve essas câmeras sejam
uma realidade no dia a dia das
forças de segurança do estado.
Nossa equipe está focada nesta
licitação, para realizar todas as
etapas com a agilidade, segu-
rança e transparência que o pro-
cesso exige”, disse o secretário
de Estado da Casa Civil, Nicola
Miccione.
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