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COMBUSTÍVEL

Petrobras reajusta preço do gás natural em 19%
A partir de amanhã, o gás natural vendido às distribuidoras pela Petrobras estará 19% mais caro. O novo reajuste trimestral, com validade até 31 de julho, foi divulgado
ontem pela estatal. Segundo a Petrobras, a variação do

IBGE

preço do gás natural se dá com base em fórmulas previstas em contratos públicos e divulgados no site da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). O cálculo leva em conta as variações do petróleo

no mercado internacional e a taxa de câmbio. “A atualização trimestral para o gás e anual para o transporte atenua
volatilidades momentâneas e assegura previsibilidade e
transparência”, explicou a estatal em nota. PÁGINA 2

FEVEREIRO

Desemprego
fica estável, e
renda cai 8,7%
em um ano

Contas externas têm saldo
negativo de US$ 2,4 bilhões

A taxa de desemprego no Brasil ficou estável em 11,1% no primeiro trimestre de 2022, informou ontem o IBGE . Nos três meses imediatamente anteriores
(quarto trimestre de 2021), o indicador também estava em
11,1%. O novo resultado veio
abaixo das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg
esperavam taxa de 11,4% entre
janeiro e março. O número de
desempregados foi de 11,9 milhões no primeiro trimestre de
2022, apontou o IBGE. Esse contingente era de 12 milhões no
quarto trimestre de 2021. Já a população ocupada com algum trabalho foi estimada em 95,3 milhões, caindo 0,5% na comparação com o trimestre anterior, o
que significa 472 mil pessoas a
menos no mercado de trabalho.
De acordo com a coordenadora
de Trabalho e Rendimento do
IBGE, Adriana Beringuy, a estabilidade da taxa de desocupação
é explicada pelo fato de não haver crescimento na busca por
trabalho no trimestre. O cenário
é diferente daquele apresentado
nos outros trimestres encerrados
em março, quando, pelo efeito
da sazonalidade, havia aumento
da procura por trabalho. A taxa
de desocupação é a menor para
um trimestre encerrado em março desde 2016, quando também
foi de 11,1%. Os dados integram a
Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua). A Pnad envolve tanto
o mercado de trabalho formal
quanto o informal. O mercado de
trabalho tenta se recuperar do
baque gerado pela pandemia.

As contas externas registraram saldo negativo de US$ 2,4 bilhões
em fevereiro deste ano. No mesmo mês de 2021, o déficit foi de US$ 4
bilhões nas transações correntes, que são as compras e vendas de
mercadorias, serviços e transferência de renda com outros países.
De acordo com as estatísticas do setor externo de fevereiro, divulga-

ATAQUE

DE

Vendas reais
na indústria
de SP recuam
em março
PÁGINA 8

BOLSONARO
WILSON DIAS/ABRASL

Ministros do
STF reagem e
defendem urnas
e Judiciário
Após uma ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (PL), com ataques ao Judiciário e ao sistema eleitoral, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) reagiram em série ontem em defesa das urnas
e das instituições democráticas e contra pressões políticas na corte.
As declarações ocorrem depois de dias de discrição dos magistrados em meio à tensão entre os Poderes, desencadeada pelo indulto
concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ)
após sua condenação pelo STF a oito anos e nove meses de prisão e
agravada por falas do ministro Luís Roberto Barroso sobre as Forças Armadas, rebatidas pela Defesa. As declarações de diferentes
ministros -Alexandre de Moraes (foto), Edson Fachin, Barroso e Ricardo Lewandowski- seguiram um roteiro de moderação, evitando
ataques a Bolsonaro ou polêmicas institucionais, mas buscando
marcar posição às vésperas de uma mobilização bolsonarista com
Daniel Silveira neste final de semana. Moraes esteve em evento em
São Paulo e no Rio. Sem citar Silveira, defendeu a punição para
quem prega ataques às instituições democráticas e a volta do AI-5,
que esteve em vigor na ditadura militar. PÁGINA 9

MÁQUINAS

FIESP

das ontem, em Brasília, pelo Banco Central, na comparação interanual a balança comercial de bens teve aumento de US$ 3,9 bilhões,
resultado que foi “parcialmente compensado” pela alta de US$ 1,9
bilhão no déficit em renda primária e de US$ 361 milhões no déficit
em serviços. PÁGINA 2

AGRÍCOLAS

Agrishow bate recorde e negocia R$ 11,2 bi
Com lançamentos represados após o hiato de dois anos devido à pandemia, a Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação)
bateu recorde e alcançou R$ 11,243 bilhões em negócios em seu retorno
presencial, segundo anúncio feito na tarde desta sexta-feira. A 27ª edição
da feira, realizada em Ribeirão Preto, em SP desde a última segunda (25),
também bateu recorde de público, com 193 mil visitantes, ante os 150 mil
esperados pela organização. É o maior faturamento na história de uma

feira agrícola no país. Na última edição, em 2019, foram comercializados
R$ 2,9 bilhões, em valores nominais, o que significa que em 2022 o aumento foi de 287% nas negociações. Com a correção pela inflação, o valor
de 2019 chega a R$ 3,537 bi. Com as ruas lotadas na área de 520 mil metros quadrados de exposição e congestionamento de veículos que chegava a 3 horas, a Agrishow contribuiu para que, somente em 4 feiras agrícolas neste ano, o total negociado alcance R$ 29,943 bilhões. PÁGINA 2
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
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TR (prefixada)
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R$ 1.212,00 IGP-M
1,41% (abr.)
R$ 3,7053 IPCA
1,62% (mar.)
CDI
11,75% 0,83
até o dia 29/abr
OURO
0,56% BM&F/grama
R$ 299,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,2127
Venda: 5,2133

EURO turismo
Compra: 5,2300
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,9185
DÓLAR comercial
Compra: 4,9419
DÓLAR turismo
Compra: 4,9380

Venda: 5,4100
Venda: 4,9191
Venda: 4,9425
Venda: 5,1180
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Bovespa cai 10,1% em
abril e tem pior mês
desde março de 2020

Contas externas têm saldo
negativo de US$ 2,4 bilhões

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

PEDRO PEDUZZI/ABRASIL

A turbulência no mercado
externo fez a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) cair
pela primeira vez após duas
altas seguidas e fechar abril
com a maior queda desde o
início da pandemia de Covid19, em março de 2020. O dólar
começou o dia em forte baixa,
mas a deterioração do mercado internacional fez a moeda
inverter o movimento e encerrar o dia praticamente estável,
com leve alta.
O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou ontem aos 107.876
pontos, com queda de 1,86%.
O indicador iniciou o dia com
forte alta, chegando a subir
1,7% por volta das 11h e se
aproximando dos 112 mil pontos. O clima, no entanto, mudou no início da tarde, à medida que dados negativos das
bolsas norte-americanas influenciaram as negociações
em todo o planeta.
Com o desempenho de ontem, a Bovespa encerrou abril
com queda de 10,1%, o pior resultado mensal desde março de
2020. O Ibovespa está no menor
nível desde 18 de janeiro. Em
2022, o indicador ainda acumula alta de 2,91%.

FEIRA

Dados ruins da gigante do
varejo Amazon, que lucrou menos que o esperado por causa
da inflação nos Estados Unidos,
fizeram as bolsas norte-americanas ter as maiores perdas diárias desde 2020. O índice S&P
500, das 500 maiores empresas,
caiu 3,63%. O Dow Jones, das
empresas industriais, perdeu
2,77%. O Nasdaq, das empresas
de tecnologia, recuou 4,17%.
O dólar também teve um dia
de volatilidade, mas os juros altos no Brasil conseguiram evitar
uma alta maior da divisa. O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 4,943, com leve alta de
0,06%. Durante a manhã, a
moeda operou em forte baixa,
chegando a cair para R$ 4,86
pouco antes das 10h, mas passou a subir influenciada pelo
mercado externo.
A moeda norte-americana
fechou abril com alta de 3,81%,
a maior alta em sete meses. Em
2022, a divisa acumula queda
de 11,36%. O mês de abril tinha
começado de forma otimista
para o câmbio. Em 4 de abril, a
cotação do dólar chegou a R$
4,608, no menor nível desde 4
de março de 2020, uma semana
antes de a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a
pandemia de covid-19.

AGRÍCOLA

Agrishow bate recorde
e negocia R$ 11,2 bi
em máquinas agrícolas
MARCELO TOLEDO/FOLHAPRESS
Com lançamentos represados após o hiato de dois anos
devido à pandemia, a Agrishow
(Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) bateu
recorde e alcançou R$ 11,243 bilhões em negócios em seu retorno presencial, segundo anúncio
feito na tarde desta sexta-feira.
A 27ª edição da feira, realizada em Ribeirão Preto (a 313 km
de São Paulo) desde a última segunda (25), também bateu recorde de público, com 193 mil
visitantes, ante os 150 mil esperados pela organização. É o
maior faturamento na história
de uma feira agrícola no país.
Na última edição, em 2019,
foram comercializados R$ 2,9
bilhões, em valores nominais, o
que significa que em 2022 o aumento foi de 287% nas negociações. Com a correção pela inflação, o valor de 2019 chega a R$
3,537 bilhões.
Com as ruas lotadas na área
de 520 mil metros quadrados
de exposição e congestionamento de veículos que chegava
a três horas, a Agrishow contribuiu para que, somente em
quatro feiras agrícolas neste
ano, o total negociado alcance
R$ 29,943 bilhões.
A Agrishow superou os R$

10,6 bilhões anunciados pela organização da Tecnoshow Comigo, realizada no início de abril
em Rio Verde (GO). Antes dela,
o 34º Show Rural Coopavel, em
Cascavel (PR), alcançou R$ 3,2
bilhões em negócios. Já na 22ª
Expodireto Cotrijal, em NãoMe-Toque (RS), foram outros
R$ 4,9 bilhões.
"Esses números são gigantescos. Tivemos durante três
anos uma total desorganização
da cadeia de suprimentos de
componentes de máquinas
agrícolas. Isso por um lado elevou os custos, o que consequentemente eleva os preços.
Temos total desorganização no
tráfego marítimo, o que também altera preços. Na outra
ponta, temos máquinas com
muito mais tecnologia embarcada que anos atrás. Quanto
mais componentes, mais aumenta o preço", disse o presidente da Agrishow, Francisco
Matturro, também secretário
da Agricultura de São Paulo.
Os números, porém, poderiam ser ainda melhores, de
acordo com Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de
Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq (Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), uma
das realizadoras do evento.

A

s contas externas registraram saldo negativo de US$ 2,4 bilhões em fevereiro deste ano. No
mesmo mês de 2021, o déficit foi
de US$ 4 bilhões nas transações
correntes, que são as compras e
vendas de mercadorias, serviços
e transferência de renda com
outros países.
De acordo com as estatísticas
do setor externo de fevereiro, divulgadas ontem, em Brasília,
pelo Banco Central, na comparação interanual a balança comercial de bens teve aumento
de US$ 3,9 bilhões, resultado
que foi “parcialmente compensado” pela alta de US$ 1,9 bilhão
no déficit em renda primária e
de US$ 361 milhões no déficit
em serviços.
Nos 12 meses encerrados em
fevereiro de 2022, o déficit em
transações correntes ficou em
US$ 26,1 bilhões, o que corresponde a 1,59% do PIB - a soma
de todas as riquezas produzidas
pelo país. Em janeiro, este mesmo item estava em US$ 27,7 bilhões (1,71% do PIB); e em feve-

reiro de 2021, em US$ 21 bilhões
(1,49% do PIB).
Ainda segundo o levantamento do BC, “a balança comercial de bens registrou superávit
de US$ 3,5 bilhões em fevereiro
de 2022, ante saldo negativo de
US$ 357 milhões em fevereiro de
2021. As exportações de bens totalizaram US$ 23,7 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 20,2 bilhões, incrementos de 43,6% e 19,8% em
comparação a fevereiro de
2021”, informou a autoridade
monetária.
As exportações de bens,
acrescentou o BC, somaram US$
23,7 bilhões. Já as importações
atingiram US$ 20,2 bilhões, valores que correspondem a um
aumento de 43,6% e 19,8%, respectivamente, em comparação
a fevereiro de 2021.
SERVIÇOS E VIAGENS
As contas do setor de serviços
registraram déficit de US$ 1,8 bilhão em fevereiro deste ano, valor 25,5% maior na comparação
com o mesmo mês de 2021. As
despesas líquidas verificadas na
conta de viagens internacionais

ficaram em US$ 445 milhões no
mês, ante US$ 28 milhões em fevereiro de 2021.
“Destaca-se, na mesma base
de comparação, o crescimento
dos fluxos brutos de receitas de
viagens, 70,1%, totalizando US$
360 milhões, e de despesas de
viagens, 235,5%, somando US$
805 milhões. As despesas líquidas de transportes somaram
US$ 425 milhões em fevereiro de
2022, ante US$ 274 milhões em
fevereiro de 2021, seguindo a
tendência de expansão da corrente de comércio exterior”, detalhou o BC.
RENDA PRIMÁRIA
O déficit na conta de renda
primária aumentou 77,3% em
relação a fevereiro de 2021, chegando a US$4,4 bilhões no mês.
Aumentou também o déficit das
despesas líquidas de lucros e dividendos, passando de US$ 1 bilhão em fevereiro de 2021, para
US$ 2,9 bilhões em fevereiro de
2022. O Banco Central informou
que isso se deve principalmente
ao acréscimo de US$ 2 bilhões
nas despesas brutas.
As despesas líquidas com ju-

ros aumentaram 2,7% na comparação com 2021, atingindo
US$ 1,5 bilhão no mês. Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país somaram US$
11,8 bilhões em fevereiro de
2022, ante US$ 8,8 bilhões em fevereiro de 2021.
“Houve ingressos líquidos de
US$ 12,2 bilhões em participação no capital e saídas líquidas
de US$ 394 milhões em operações intercompanhia. Nos doze
meses encerrados em fevereiro
de 2022, o IDP (Investimento
Direto no País) somou US$ 50,7
bilhões (3,09% do PIB), ante US$
47,7 bilhões (2,94% do PIB) no
mês anterior e US$ 44,8 bilhões
(3,18% do PIB) em fevereiro de
2021”, detalhou o BC.
Os investimentos diretos no
exterior (IDE) apresentaram
aplicações líquidas de US$ 2,5
bilhões, resultado de US$ 2,7 bilhões em participação no capital
e amortizações líquidas de US$
161 milhões em operações intercompanhias. Segundo o BC,
nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2022, o IDE totalizou
US$ 19,3 bilhões em aplicações
líquidas no exterior.

COMBUSTÍVEIS

Petrobras reajusta gás natural
em 19% a partir deste domingo
LÉO RODRIGUES/ABRASIL
A partir de amanhã, o gás
natural vendido às distribuidoras pela Petrobras estará 19%
mais caro. O novo reajuste trimestral, com validade até 31 de
julho, foi divulgado ontem pela
estatal.
Segundo a Petrobras, a variação do preço do gás natural
se dá com base em fórmulas
previstas em contratos públicos e divulgados no site da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). O cálculo leva em conta
as variações do petróleo no
mercado internacional e a taxa
de câmbio.
“A atualização trimestral para o gás e anual para o transporte atenua volatilidades momentâneas e assegura previsibilidade e transparência”, explicou a
estatal em nota.
Desde 2016, a Petrobras adota a Política de Preços de Paridade de Importação (PPI), que vincula os preços praticados no
país aos que são praticados no
mercado internacional tendo
como referência o preço do barril de petróleo tipo brent, que é
calculado em dólar.
Nos últimos meses, houve
uma grande elevação da sua cotação sob influência dos impactos da guerra na Ucrânia, entre
outros fatores. O barril saiu de
US$ 82 no início de janeiro,
chegou a US$ 130 em março, e

Preço da gasolina segue em alta
e bate novo recorde nos postos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
O preço da gasolina seguiu em alta nos postos
brasileiros nesta semana e superou o recorde observado na anterior ao atingir a média de R$ 7,283
por litro, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).
Foi a terceira semana seguida de alta, na esteira
da escalada da cotação do etanol anidro, que representa 27% da mistura vendida nos postos. O valor verificado pela ANP nesta semana é 0,2% superior ao recorde anterior, de R$ 7,27 por litro.
O preço do etanol hidratado também segue em
alta, fechando a semana a R$ 5,539 por litro, em
média, alta de 0,8% em relação à semana anterior.
Em um mês, o produto ficou 10,4% mais caro no
país. Nas usinas de São Paulo, o produto acumula
alta de 12% em um mês.
A pesquisa da ANP detectou alta também no
preço do diesel, que subiu 0,1% na semana, para
R$ 6,610 por litro. O preço do gás de cozinha permanece estável: esta semana, o botijão de 13 quilos
foi vendido, em média, a R$ 113,50.
O mercado trabalha com a possibilidade de novos reajustes para o diesel, já que a defasagem co-

agora tem se estabilizado próximo aos US$ 105.
Para os botijões a base de gás
liquefeito de petróleo (GLP), o
reajuste não gera impactos. A
medida deverá afetar principal-

reação às cotações internacionais está hoje em níveis semelhantes aos verificados antes dos megaaumentos promovidos pela Petrobras em maio.
Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos
Importadores de Combustíveis), o preço médio do
diesel nas refinarias brasileiras está R$ 1,71 por litro abaixo da paridade de importação, conceito
usado pela política de preços da Petrobras que simula quanto custaria para trazer o produto do exterior.
No caso da gasolina, o preço interno está hoje
R$ 0,45 por litro abaixo da paridade, ainda segundo a Abicom. O aumento da defasagem reflete a
desvalorização do real e a recuperação dos preços
no mercado americano nas últimas semanas.
Já o preço do GNV também segue aumentando:
esta semana foi vendido a R$ 4,774 por metro cúbico, valor 0,4% superior ao registrado na semana
anterior.
Esse combustível deve manter a tendência de alta, já que a Petrobras reajustará em 19%, a partir
do próximo domingo (1), o preço de venda do gás
natural às distribuidoras. Outros fornecedores
também promoverão aumentos e a expectativa da
indústria é que o produto suba, em média, 17%.

mente moradores que consomem gás natural canalizado e
motoristas com carros que utilizam Gás Natural Veicular
(GNV). Mas o reajuste no preço
final repassado ao consumidor

ainda é incerto. A Petrobras disse que outros fatores exercem
influência como as margens de
lucro das distribuidoras e dos
postos de revenda e os tributos
federais e estaduais.

Nota
BOLSONARO AMPLIA CORTE NO IPI PARA 35%, MAS
DEIXA DE FORA TV, CELULAR E MOTOCICLETA
As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)

3556-3030 / 96865-1628

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto para ampliar
o corte nas alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) de 25% para 35%, sob a justificativa de
estimular a economia e reduzir preços aos consumidores. A
medida, lançada em ano eleitoral, vai alcançar produtos como

geladeiras e máquinas de lavar, que terão nova redução em suas
alíquotas a partir de amanhã. No entanto, artigos como celulares,
aparelhos de TV, ar condicionado, micro-ondas e motocicletas
ficaram de fora da redução adicional. Segundo o Ministério da
Economia, o corte de imposto para esse grupo permanece em
25%, como já havia sido decretado em fevereiro. A exclusão foi
feita para evitar uma nova queda de braço com a bancada do
Amazonas, que é influente no Congresso Nacional.
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São Paulo

OUTONO - SÁBADO: Chove rápido durante o dia.
Manhã
À noite, pancadas de chuva.

Polícia de São Paulo
pede prisão do
empresário Saul Klein
A Delegacia de Defesa da
Mulher de Barueri (Grande SP)
indiciou e pediu a prisão preventiva do empresário Saul
Klein, 68. A informação foi confirmada pela polícia e pela defesa. O caso corre em segredo de
Justiça. Klein, filho de Samuel
Klein (1923-2014), fundador das
Casas Bahia, foi indiciado a
quinta-feira passada pela delegada Priscila Camargo, titular da
DDM de Barueri, pelos crimes
de organização criminosa, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, estupro, estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição, casa
de prostituição e falsificação de
documento público.
A delegada ainda indiciou e
pediu a prisão preventiva de outras nove pessoas. O caso foi levado para o Ministério Público e
as detenções só podem ocorrer
após autorização da Justiça.
Klein é acusado de estupro e
aliciamento por 14 mulheres. O
indiciamento feito pela polícia
de Barueri encerra a investigação que levou cerca de dois anos
para ser concluída. Elas acusam
o empresário de aliciá-las e estuprá-las em festas que reuniam
dezenas de garotas em sua casa,
em Alphaville, desde 2008. Segundo a polícia, um imóvel em
Boituva, no interior paulista,
também teria sido usado. O indiciamento feito pela Delegacia
da Mulher da cidade da Grande
São Paulo encera a investigação
policial. O relatório final do inquérito policial entregue ao Ministério Público tem 90 páginas.
Às vésperas do Natal de
2020, ele teve, inclusive, de entregar seu passaporte à Justiça e
foi proibido de ter contado com
as 14 mulheres. A advogada
Priscila Pâmela dos Santos, que
representa as 14 mulheres, afir-
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mou nesta sexta-feira que há
um sentimento de alívio entre
suas clientes. "Elas se sentiram
ouvidas", afirmou. Santos disse
que tem conversado com as
mulheres desde quinta-feira,
após a polícia ter feito o pedido
de prisão das dez pessoas. "Elas
não conseguiram dormir direito, mas sentiram que a versão
delas, que de fato é verdadeira,
foi acolhida pela autoridade
policial."
A advogada acredita que, pelo seu relatório, a delegada que
conduz o caso fez uma análise
macro de tudo que aconteceu e
conseguiu entender que havia
elementos suficientes para oferecer a denúncia ao Ministério
Público. "O documento reúne
laudos psicológicos e psiquiátricos que mostram a situação de
saúde dessas meninas", afirmou. Em nota, o Ministério Público de São Paulo afirmou que
irá analisar o inquérito "a seu
devido tempo".
Em dezembro de 2020, quando o empresário teve de entregar seu passaporte à Justiça, o
advogado Azevedo disse que
seu cliente contratava uma
agência que lhe trazia sugar babies (como são chamadas as garotas que se dispõem a serem
bancadas pelos daddies) e que
ele mantém diversos relacionamentos simultaneamente.
"Ele era o 'daddy' de todos os
'daddies', do qual todas as 'babies' gostariam de ser 'babies'",
disse Azevedo à coluna Mônica
Bergamo, na época.
Azevedo afirmou, também
em dezembro de 2020, que os
ataques têm por objetivo chantageá-lo e achacá-lo desde
2019, quando Klein parou de
adquirir o serviço da empresa
que lhe apresentava as mulheres, por desconfiar que os seus
proprietários estavam tentando
extorqui-lo.

Vendas reais da indústria
paulista recuam em março
A

s vendas reais da indústria de transformação paulista recuaram 1,2% no mês de março na
comparação com fevereiro, conforme aponta o Levantamento
de Conjuntura da Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) em conjunto com
o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).
No ano, é a segunda queda
consecutiva do indicador de
vendas reais. Em fevereiro, a variável apresentou retração de
1,5% e está 5,3% inferior ao patamar pré-pandemia (fevereiro/2020).
As horas trabalhadas na produção (-0,3%), informação antecipada pelo componente de
produção da Sondagem Industrial divulgada pela Fiesp, e o
Nuci – Nível de Utilização da Capacidade Instalada (-0,1 p.p.),
também apresentaram resultados negativos no mês. A única

CORREDORES

variável acompanhada na pesquisa com crescimento no mês
foi salários reais médios com variação de 0,3% ante o mês anterior. Todos os dados estão com
tratamento sazonal.
Apesar das contrações no mês
de março, o encerramento do 1º
trimestre de 2022 na comparação
com o 4º trimestre de 2021 foi positivo em três das quatro variáveis acompanhadas na pesquisa.
Destaque para as vendas reais
com crescimento de 5% no trimestre, primeiro avanço após
quatro trimestres consecutivos
de retração (1º trimestre/2021: 2,2%; 2º trimestre/2021: -3,2%; 3º
trimestre/2021: -6,4% e 4º trimestre/2021: -5%).
As outras duas variáveis com
avanço nos três primeiros meses
de 2022 foram salários reais médios (1,7%) e Nuci (0,2 p.p.). Já
as horas trabalhadas na produção comprimiram 0,6% no período frente ao trimestre ime-

diatamente anterior.
SENSOR
O Sensor do mês de abril encerrou em 52,2 pontos, na série
com ajuste sazonal, resultado
superior ao mês de março,
quando marcou 48,3 pontos.
Leituras acima de 50 pontos indicam expansão da atividade industrial paulista no mês.
No mês, o indicador de mercado (setor de atuação) foi a
principal influência no resultado do indicador geral. Avançou
6,7 pontos em relação ao último
resultado divulgado, de 47,8
pontos para 54,6 pontos entre
março e abril, dados com ajuste
sazonal. Valores acima dos 50
pontos indicam melhora das
condições de mercado.
O componente de vendas
cresceu 2,6 pontos em relação
ao mês de março encerrando
em 53,2 pontos na leitura atual,
dado com tratamento sazonal.

Por permanecer acima dos 50
pontos há indícios de alta das
vendas no mês.
O componente de estoque das
indústrias paulistas estão acima
do planejado, ao marcar 47,8
pontos ante 46,3 pontos do mês
de março, dados com ajuste sazonal. Leituras superiores a 50 pontos indicam estoque abaixo do
desejável, ao passo que inferiores
a 50 pontos indicam sobrestoque.
O item emprego apresentou
alta de 1,1 ponto atingindo 49,5
pontos, contra 48,4 pontos na leitura anterior, dados com ajuste
sazonal. Apesar da alta, o índice
permanece abaixo de 50 pontos.
Por fim, o indicador de investimentos teve alta de 4,4 pontos,
ao passar de 48,7 pontos em
março para 53,1 pontos no mês
de abril, dado dessazonalizado.
Por estar acima dos 50 pontos,
há a expectativa de maiores investimentos por parte das indústrias paulistas no mês.

DE ÔNIBUS

Taxistas são multados incorretamente
CARLOS PETROCILO/FOLHAPRESS
Mesmo amparados pela legislação de trânsito, taxistas foram autuados por percorrerem
faixas e corredores de ônibus em
SP. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) admitiu à reportagem que identificou uma
falha em um lote dos equipamentos de fiscalização eletrônica. Pelo menos 1.838 multas deverão ser canceladas, afirmou a
assessoria de imprensa do órgão
na noite de quinta-feira passada.
Segundo a companhia, o problema já foi resolvido e as mul-

tas serão canceladas. "A CET solicita que, ao receber uma multa
indevida, o taxista entre com o
recurso para que o caso possa
ser analisado e as autuações sejam anuladas", diz a nota.
Na notificação, a infração é
descrita como "transitar na faixa
ou via exclusiva regulamentada
para transporte público coletivo
de passageiros".
A multa é considerada gravíssima com sete pontos na carteira
de habilitação e custo de R$
293,47. No entanto, em 2021 o
prefeito Ricardo Nunes (MDB)
sancionou uma lei que permite

aos taxistas transitarem nesses
trechos. O texto deu respaldo jurídico à categoria e consolidou
uma autorização para a circulação de táxis em faixas e corredores exclusivos de ônibus que já
estava em vigor, por meio de
portaria da Secretaria Municipal
de Transporte.
Para as faixas exclusivas, a circulação está liberada para o táxi
com ou sem passageiro a qualquer horário e dia da semana.
Já nos corredores de ônibus
do transporte público, as regras
mudam conforme o horário. Das
6h às 20h dos dias úteis, o taxista

só pode trafegar ali quando
acompanhado de passageiro. No
resto do tempo -das 20h às 6h de
segunda a sexta, sábados, domingos e feriados- o uso é liberado mesmo com o carro vazio.
Na semana passada, após ouvir queixas desses profissionais,
o vereador Adilson Amadeu
(União Brasil) encaminhou um
ofício à Secretaria Municipal de
Mobilidade e Trânsito. "Pudemos notar um grande número
de reclamações e uma similaridade nas autuações", disse ele,
que tem base eleitoral entre os
taxistas.

Sábado, 30 de abril de 2022
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Ministros do STF reagem e
defendem urnas e Judiciário
A

pós uma ofensiva do
presidente Jair Bolsonaro (PL), com ataques
ao Judiciário e ao sistema eleitoral, ministros do STF (Supremo
Tribunal Federal) reagiram em
série ontem em defesa das urnas e
das instituições democráticas e
contra pressões políticas na corte.
As declarações ocorrem depois de dias de discrição dos magistrados em meio à tensão entre
os Poderes, desencadeada pelo
indulto concedido por Bolsonaro
ao deputado Daniel Silveira
(PTB-RJ) após sua condenação
pelo STF a oito anos e nove meses
de prisão e agravada por falas do
ministro Luís Roberto Barroso sobre as Forças Armadas, rebatidas
pela Defesa.
As declarações de diferentes
ministros -Alexandre de Moraes,
Edson Fachin, Barroso e Ricardo
Lewandowski- seguiram um roteiro de moderação, evitando
ataques a Bolsonaro ou polêmicas institucionais, mas buscando
marcar posição às vésperas de
uma mobilização bolsonarista
com Daniel Silveira neste final de
semana.
Moraes esteve em evento em
São Paulo e no Rio. Sem citar Silveira, defendeu a punição para
quem prega ataques às instituições democráticas e a volta do AI5, que esteve em vigor na ditadura militar.
Tais falas remetem a discursos
feitos pelo deputado bolsonarista
e pelas quais ele foi condenado
pelo STF.
"Se você tem coragem de exercer sua liberdade de expressão
não como um direito fundamental, mas sim como escudo protetivo para prática de atividades ilícitas, se você tem coragem de fazer
isso, você tem que ter coragem
também de aceitar responsabilização penal e civil", afirmou.
O ministro disse que não é possível tolerar discurso de ódio, ataques à democracia e a corrosão da
democracia. "É discurso muito fácil a pessoa que prega racismo,
homofobia, machismo, fim das
instituições democráticas, falar
que está usando sua liberdade de
expressão."
Ele então falou sobre liberda-

de de expressão, tema explorado
por Bolsonaro para criticar Moraes e a decisão do Supremo
contra Silveira.
"Nós não estamos numa selva.
Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, democracia
não é anarquia, senão nós não teríamos Constituição", disse.
Relator dos inquéritos das fake
news e das milícias digitais, Moraes estará a frente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nas eleições e é um dos principais alvos
de bolsonaristas.
Em São Paulo, Moraes defendeu a atuação contramajoritária
do Judiciário e disse que a magistratura séria não deve mirar a
popularidade. "Deus nos livre
de morarmos num país onde
Poder Judiciário joga com a plateia", disse.
O ministro também negou que
o inquérito das fake news estaria
perto do fim. "Por que nós estamos chegando em todos os financiadores."
Ele afirmou ainda que a eleição deste ano será um desafio e
ressaltou, ao citar decisões do TSE
do ano passado, que candidatos
que utilizarem discurso negativo
contra adversário, notícias fraudulentas de interferência nas eleições, terão o registro cassado e
não serão diplomados.
Nesta semana, Bolsonaro disse
ter muito orgulho do indulto individual dado por meio de decreto
assinado por ele a Silveira. Também promoveu um evento oficial
no Palácio do Planalto com deputados aliados no qual reforçou
ataques ao STF e cobrou a participação de militares na apuração
dos votos pelo TSE nas eleições
deste ano. Nos discursos, a repetição de insinuações golpistas contra o STF e as eleições.
À tarde, em evento do TRE
(Tribunal Regional Eleitoral) do
Rio de Janeiro, Moraes voltou a
afirmar que o maior desafio das
eleições de 2022 será o combate à
desinformação, às milícias digitais e ao discurso de ódio contra a
democracia, as instituições e a
própria Justiça Eleitoral.
"Cada um dos juízes eleitorais
deve se sentir absolutamente indignado com esse discurso frau-

dulento, mentiroso, criminoso de
tentar desqualificar uma das
grandes conquistas do Brasil, a
conquista da lisura das eleições
com as urnas eletrônicas."
Em outro evento, Fachin disse que não há na legislação brasileira a figura de um poder moderador para intervir na Justiça
Eleitoral, ao ser questionado sobre o papel das Forças Armadas
nas eleições.
"Não há poder moderador para intervir na Justiça Eleitoral",
disse Fachin, em entrevista concedida à imprensa no TRE-PR sobre o combate à desinformação.
"Colaboração, cooperação e, portanto, parcerias proativas para
aprimoramento, a Justiça Eleitoral está inteiramente à disposição.
Intervenção, jamais.
Na quarta-feira passada, Bolsonaro disse que as Forças Armadas sugeriram ao TSE realizar
uma contagem paralela de votos.
Sem citar o chefe do Executivo,
Fachin afirmou que, "ao contrário
do que se alardeia na selva das
narrativas falsas, no terreno sujo
da fabulação, a inexistência de
fraudes (no sistema eletrônico de
votação) é um dado observável,
facilmente constatado".
Disse que é "preciso repisar,
mais uma vez", que o sistema eletrônico de votação ostenta dezenas de camadas de segurança e é
testado de forma recorrente e
exaustiva, incluindo especialistas
externos.
"Diversas instituições participam. Há um representante das
Forças Armadas, cujo diálogo conosco tem sido frutífero, o intercâmbio de ideias tem sido produtivo", afirmou.
Já em seminário do TRE no
Rio, Barroso afirmou que a democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas, "só
não tem lugar para quem quer
destruí-la".
O ministro silenciou sobre a
reação do Ministério da Defesa à
sua afirmação de que existe orientação para que as Forças Armadas
façam ataques ao sistema eleitoral. Ele não citou o episódio durante a sua palestra, tampouco
respondeu sobre o assunto quando questionado pela imprensa.

No início de sua fala, Barroso
disse que não tem nenhuma preferência política e afirmou que a
lógica do juiz não é de amigo ou
de inimigo, mas sim "do certo ou
do errado, do justo ou do injusto".
Ele concentrou seu discurso na
defesa da segurança da urna eletrônica, afirmando que o processo é seguro e transparente. "O
Brasil tem muitos problemas,
mas nosso sistema de votação
não é um deles."
O ministro também procurou
passar um recado positivo, dizendo que, no último século, o país
evoluiu na participação da população no processo eleitoral, na garantia da integridade do voto e no
estabelecimento da democracia.
No domingo passado, o magistrado, que é um dos principais alvos de ataques do chefe do Executivo, disse que há um esforço para
levar as Forças Armadas ao "varejo da política" e que isso seria uma
tragédia para a democracia.
"Desde 1996 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições
totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora se vai pretender
usar as Forças Armadas para atacar? Gentilmente convidadas a
participar do processo, estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo?",
questionou.
O ministro da Defesa, general
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, reagiu e disse que a afirmação
foi "irresponsável" e uma "ofensa
grave".
Em São Paulo, o ministro Ricardo Lewandowski disse não
haver nenhum grupo político
com poder de desestabilizar as
instituições e que a democracia
"está absolutamente consolidada", segundo o jornal O Estado
de S. Paulo.
Na quinta-feira, a cúpula do
Congresso saiu em defesa do processo eleitoral brasileiro e rebateu
questionamentos à legitimidade
das eleições.
A reação dos presidentes da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do
Senado, Rodrigo Pacheco (PSDMG), ocorreu depois de ambos
terem conversas individuais ao
telefone com o ministro Edson
Fachin.

CORONAVÍRUS

Vacinas contra Covid começam
a ser vendidas a clínicas privadas
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS
Com o fim da emergência sanitária no país, clínicas e empresas privadas poderão adquirir
vacinas contra a Covid-19 sem
necessidade de doação ao SUS
(Sistema Único de Saúde). Ao
menos a AstraZeneca Brasil já
prepara as primeiras doses para
entrega às clínicas privadas ainda em maio.
Pela lei, clínicas e empresas
privadas já poderiam adquirir os
imunizantes contra a Covid, mas
tinham que doar toda a aquisição ao SUS enquanto houvesse
vacinação de grupos prioritários
Geraldo Barbosa, presidente
da ABCVac (Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas), disse
que ainda não há contrato fechado, mas as negociações estão

adiantadas com a AstraZeneca.
"Ainda não foi fechado o volume de doses, preços e quando
exatamente as doses estarão disponíveis nas clínicas porque depende da compra de cada clínica", disse.
A AstraZeneca Brasil, em nota, confirmou as negociações.
"As primeiras doses devem ser
entregues às instituições ainda
em maio. Quanto à disponibilização ao público final, fica a cargo de cada instituição", disse o
laboratório.
A Pfizer e a Janssen afirmaram
que ainda não estão negociando
com o setor privado e que o fornecimento, por ora, é exclusivamente para o governo federal.
A Coronavac, produzida pelo
Instituto Butantan, só possui o
registro de uso emergencial na

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Dessa forma,
ela não entraria no rol de vacinas que poderiam ser comercializadas.
O Ministério da Saúde pediu
para a Anvisa avaliar a possibilidade de utilização do imunizante
com o status de uso emergencial
por um ano mesmo com o fim da
emergência sanitária. A análise
ainda irá passar por votação da
diretoria colegiada da agência.
A intenção da pasta é que esse
imunizante seja direcionado para crianças e adolescentes de 5 a
18 anos.
O presidente da ABCVac disse
que uma Medida Provisória estaria sendo preparada para regular
a venda de vacinas no setor privado, mas pessoas que lidam
com o tema no Ministério da

Saúde dizem que a área jurídica
da pasta considera que isso não
será necessário.
A lei 14.125, aprovada em
março do ano passado, prevê
que as clínicas podem adquirir
os imunizantes, mas com a condição de doação de todas as doses ao SUS enquanto houver a
vacinação do grupo prioritário.
Apenas após a imunização de
grupos prioritários as empresas
poderiam adquirir, distribuir e
administrar vacinas, mas mesmo assim teriam que direcionar
pelo menos 50% das doses ao
SUS, utilizando as demais de
forma gratuita. Com isso, não
houve interesse do setor privado
na aquisição.
Essas normas perdem a vigência com o fim da emergência sanitária.

Nota
FALSO ENTREGADOR SUSPEITO DE MATAR
JOVEM EM SÃO PAULO SE ENTREGA À POLÍCIA
A Polícia Civil anunciou ontem a prisão do falso entregador
suspeito de ter matado Renan Silva Loureiro, 20, em um roubo
no Jabaquara, zona sul de São Paulo. O crime ocorreu por volta
das 22h30 da última segunda-feira. "Ele foi identificado e
localizado pela polícia e após uma longa negociação se entregou
no início desta tarde (desta sexta)", disse o governo estadual, em
nota. De acordo com a polícia, o suspeito é Acxel Gabriel de
Holanda Peres, que tem passagem por roubo e receptação,
quando era menor de idade, e também por posse de arma. O
suspeito, preso na região do Itaim Paulista, na zona leste, foi

levado à 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e
Latrocínios, do Departamento Estadual de Investigações Criminais
(Deic), onde a prisão está sendo formalizada. Ele se disse
arrependido, segundo delegados que participaram de uma
entrevista coletiva para falar do caso no meio da tarde. E afirmou
que fez os disparos por ter se assustado com a reação da vítima,
apesar de vídeos contradizerem. Segundo a investigação policial,
Renan ajoelhou-se e afirmou "por favor, eu não tenho nada",
logo após ser abordado pelo falso entregador, em uma
motocicleta. O áudio e a cena constam em um vídeo divulgado
pela polícia na última quarta-feira. Logo após a súplica, o rapaz
parte para cima do criminoso ao vê-lo abordar a namorada dele,
de 19 anos. O bandido atira quatro vezes.

INDÍGENA

Yanomani: Funai
diz não ter encontrado
indícios de crimes
A Fundação Nacional do
Índio (Funai) informou ontem
que não foram encontrados
indícios dos crimes de homicídio ou de morte por afogamento na comunidade Aracaçá, na região Waiakás, na Terra Yanomami, em Roraima.
De acordo com o órgão, a conclusão preliminar foi obtida
após extensas diligências e levantamento de informações
com indígenas da aldeia.
Na segunda-feira passada,
o líder indígena Júnior Hekurari Yanomami publicou um
vídeo nas redes sociais no qual
denunciou que uma adolescente, de 12 anos, teria sido estuprada e morta por garimpeiros na comunidade.
“Após extensas diligências

e levantamentos de informações com indígenas da aldeia
Arakaça, na Terra Indígena
Yanomami (RR), a Polícia Federal, o Ministério Público
Federal (MPF), a Fundação
Nacional do Índio (Funai) e a
Secretaria Especial de Saúde
Indígena (Sesai), com o
apoio do Exército e da Força
Aérea Brasileira, não encontraram indícios da prática
dos crimes de homicídio e
estupro ou de óbito por afogamento, conforme denúncia do Conselho Distrital de
Saúde Indígena”, informou a
Funai.
De acordo com a Funai, os
órgãos envolvidos continuam
em busca de maiores esclarecimentos.

ENEM

Provas serão dias
13 e 20 de novembro
As provas do Enem 2022
(Exame Nacional do Ensino
Médio), nas versões impressa e
digital, serão aplicadas nos
dias 13 e 20 de novembro.
Os candidatos devem se
inscrever entre os dias 10 e 21
de maio e pagar uma taxa no
valor de R$ 85 até 27 de maio.
As inscrições devem ser feitas
pelo site.
Os estudantes que tiverem o
direito à isenção do valor também devem preencher a ficha
de inscrição para ter o direito
de fazer as provas.
Neste ano, o Inep, órgão
responsável pela aplicação da
prova, vai aceitar documentos
digitais nos locais dos exames.
Serão aceitos e-Título, CNH digital e RG digital, que deverão
ser apresentados nos respecti-

vos aplicativos oficiais.
Nesta edição, o candidato
também poderá optar por fazer o exame na versão tradicional impressa ou digital. Ambas
serão aplicadas nos locais de
prova.
No ato da inscrição, o estudante também precisa escolher o idioma, inglês ou espanhol, que prefere responder às
questões de língua estrangeira.
No primeiro dia da prova, 13
de novembro, os candidatos
responderão a 45 questões de
linguagens (40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol), a 45 de ciências humanas, além de fazer a redação.
No segundo dia, 20 de novembro, serão respondidas a
45 questões de matemática e a
45 de ciências da natureza.

BAHIA

Morte de negros chega
a um ano sem punidos
FRANCO
ADAILTON/FOLHAPRESS
Um ano após os assassinatos de Bruno Barros da Silva,
29, e de seu sobrinho Yan Barros da Silva, 19, devido a um
suposto furto de carne em um
supermercado de Salvador, a
mãe de uma das vítimas reclama da morosidade para punir
os responsáveis pelas mortes.
Treze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público
da Bahia por envolvimento
nas mortes dos dois jovens negros, entre elas, três funcionários da rede de supermercados
Atakarejo, que teriam entregado as vítimas para um tribunal
do crime. Os corpos deles foram encontrados com marcas
de tiros e sinais de tortura em
26 de abril de 2021.
O Tribunal de Justiça da Bahia credita a lentidão na fase
de instrução processual à carência de servidores, além da
agenda comprometida, segundo nota enviada pelo órgão, que prevê uma nova audiência para o próximo 29 de
junho.
A mais recente movimentação do processo 070582616.2021.8.05.0001, que tramita
sob segredo de Justiça no 1º
Juízo da 2ª Vara do Tribunal
do Júri, ocorreu na última
quarta-feira, conforme registro no sistema do TJ baiano.
Mãe de Yan, a vendedora ambulante Elaine Costa Silva, 38,
conta que, até o momento,
participou da primeira audiência de instrução realizada
sete meses após os crimes. Na
próxima, deverão estar presentes 24 pessoas, entre acu-

sados, testemunhas e advogados. "É um processo muito
lento, desgastante e, sobretudo, doloroso. Tive que reviver
tudo", diz ela, em referência às
sessões de espancamento iniciadas já no supermercado,
seguidas pelas torturas feitas
pelos criminosos aos quais os
dois foram entregues e, por
fim, as execuções. Na ocasião,
Yan e Bruno teriam sido, supostamente, flagrados por
funcionários do supermercado com quatro pacotes de carne-seca avaliados em cerca de
R$ 700. Por um aplicativo de
mensagens, Bruno chegou a
pedir dinheiro a uma amiga
para pagar os produtos.
No intervalo de meia hora,
enquanto tentava mobilizar
outras pessoas, a amiga recebeu uma última chamada de
Bruno, com a informação de
que o tempo havia se esgotado. Sem notícias, familiares
dos dois passaram a acompanhar os últimos momentos deles pela internet.
A primeira imagem mostrava ambos sentados numa área
do supermercado, ao lado dos
pacotes supostamente furtados. Na segunda, aparecem
sentados numa escada já em
poder dos criminosos. A última mostra os corpos dos dois
com os rostos desfigurados
por balas.
A Justiça determinou que
11 dos 13 denunciados aguardem julgamento sob regime
fechado. Acusados de ocultação de cadáver, outros dois
aguardam em liberdade, condicionados a medidas cautelares, como comparecimento
mensal em juízo, entre outras.

Sábado, 30 de abril de 2022
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Estudo do Inca revela
que atividade física atua
no controle do câncer
ALANA GANDRA/ABRASIL
Os gastos federais somente
com três tipos de câncer entre
os de maior incidência no Brasil (mama, intestino grosso e
endométrio) poderiam ser reduzidos em até R$ 20 milhões
com o tratamento do câncer,
em 2040, a partir da ampliação
da prática da atividade física na
população. O dado consta de
estudo divulgado ontem pelo
Instituto Nacional de Câncer
(Inca), durante o seminário
“Atividade física no controle de
câncer: recomendações e impactos econômicos no SUS”,
dentro ainda das comemorações pelo Dia Mundial da Atividade Física, transcorrido no último dia 6.
De acordo com o Inca, para
que haja essa economia nos
gastos com tratamento de câncer, um terço dos brasileiros
deveria realizar, pelo menos,
150 minutos de exercícios físicos por semana, até 2030, em
atividades moderadas.
Caso não ocorram políticas
públicas e ações que estimulem
a atividade física no lazer, o gasto total do Sistema Único de
Saúde (SUS) com esses três tipos de câncer, que somaram R$
1,4 bilhão, em 2018, podem alcançar R$ 2,5 bilhões, em 2030,
e R$ 3,4 bilhões, em 2040. As
despesas levam em consideração procedimentos hospitalares e ambulatoriais realizados
no SUS em pacientes oncológicos na faixa de 30 anos ou mais
de idade. Os cânceres de mama, intestino grosso e endométrio têm como fatores de risco a
inatividade física e hábitos sedentários, como assistir televisão e usar celular ou computador em excesso.
INSUFICIÊNCIA
O pesquisador Fabio Carvalho, da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca,
disse à Agência Brasil que, em
2019, a prevalência da atividade
física insuficiente no lazer diminuiu de 92% para 70% em
homens e de 94% para 77% em
mulheres. Apesar da redução,
os valores da falta de atividade
física entre os brasileiros ainda
são elevados. “A prática é insuficiente”, observou. “O cenário
que fica mais favorável na perspectiva de economia de recursos seria reduzir em 10% a prevalência. Dá para dizer que é
uma meta factível, porque isso
seria em dez anos”.
A economia resultante desse
aumento da atividade física entre a população poderia ser reaproveitada tanto na questão
hospitalar e ambulatorial, co-
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OUTONO - SÁBADO: Aumento de nuvens ao longo do dia.
Manhã
À noite ocorrem pancadas de chuva.

mo em programas de atividade
física. “Aí, é bom para todo
mundo”, assegurou Carvalho.
Sinalizou que essas ações valem para a prevenção de novos
casos de câncer e também para
quem está em tratamento ou já
teve a doença.
O estudo apresentado pelo
Inca ressaltou que, se a tendência de aumento de casos de
câncer se mantiver, e a ausência da prática de atividades físicas entre os brasileiros persistir,
a expectativa de gastos do governo federal com tratamentos
oncológicos será de cerca de R$
7,8 bilhões, em 2040, contra
quase R$ 3,5 bilhões, em 2018.
A projeção é que o número de
casos novos de câncer diagnosticados no Brasil, exceto não
melanoma, sofra aumento de
66%, em 2040, em relação aos
450 mil casos registrados em
2019, com ampliação de 81%
no número de óbitos, em comparação às 232 mil mortes por
câncer observadas em 2021.
PREVENÇÃO
A pesquisadora Thainá Alves Malhão, também da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca, analisou, entretanto, que é possível traçar um
cenário diferente, porque entre
80% e 90% dos casos de câncer
são potencialmente preveníveis, com mudança de estilo de
vida. A prevenção primária é
aliada no controle da doença,
assegura o Inca. “O câncer é
possível prevenir por meio da
atividade física e da alimentação saudável”, reforçou Fabio
Carvalho.
Durante o evento, foi apresentado o guia Atividade física e
câncer: recomendações para
prevenção e controle, elaborado por meio de parceria institucional entre o Inca, a Sociedade
Brasileira de Oncologia Clínica
(Sboc) e a Sociedade Brasileira
de Atividade Física e Saúde
(Sbafs). Destinado a gestores
do SUS, o guia pode ser consultado, por qualquer pessoa interessada que poderá entender
que a atividade física é muito
importante para a prevenção
do câncer, completou Fabio
Carvalho.
A diretora-geral do Inca, Ana
Cristina Pinho, destacou que o
papel do instituto, vinculado ao
Ministério da Saúde, é informar
à população que o câncer, em
boa parte dos casos, pode ser
evitado. Segundo Ana Cristina,
o evento de hoje teve por objetivo estimular bons hábitos diários e mostrar os efeitos positivos da prevenção primária, que
podem refletir na economia
dos gastos do SUS.

VERDE

RJ tem risco muito
baixo para Covid-19
O estado do Rio de Janeiro
segue pelo segundo mês consecutivo em bandeira verde,
de risco muito baixo para Covid-19. Segundo a Secretaria
de Estado de Saúde, a análise
faz a comparação da décima
sexta semana epidemiológica
(SE16) deste ano, de 17 a 23 de
abril, com a décima quarta semana (SE 14), de 3 a 9 de abril.
O Mapa de Risco da Covid19 desta semana, divulgado
ontem, traz a Baía de Ilha
Grande, Baixada Litorânea,
Metropolitana I, Metropolitana
II, Noroeste e Norte fluminense
em bandeira verde (risco muito
baixo). As regiões do Médio Paraíba, Centro Sul e Serrana permaneceram com bandeira
amarela (risco baixo).
No período analisado, o total de internações caiu 81%,
saindo de 32 para seis internações. Os óbitos diminuíram
41,7%, caindo de 12 para sete
na semana entre os dias 17 e
23 deste mês.

VACINAÇÃO EM ALTA
O secretário de Estado de
Saúde, Alexandre Chieppe, disse que o estado do Rio permanece em risco baixo para a
doença. “As internações e óbitos continuam apresentando
redução e isso é resultado direto do avanço da vacinação. Já
estamos com mais de 32 milhões de doses aplicadas e 78%
das pessoas com cinco anos ou
mais imunizadas. Mesmo com
este cenário, precisamos que as
pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal ou
que estejam no momento para
receber a dose de reforço retornem aos postos (de vacinação)”, afirmou.
A média de pedidos de internação no período de 20 a 27
abril foi de seis, o que indica
uma queda de 10%. Nesse
mesmo período, a média da fila de espera para internação
foi de cinco pessoas, indicando um recuo de 10% nos últimos 14 dias.

Mais de 3 mil morreram
tentando chegar à Europa
M

ais de 3.000 pessoas
morreram ou desapareceram no ano
passado quando tentavam chegar à Europa por rotas marítimas
no Mediterrâneo e no Atlântico,
mostra relatório divulgado ontem pelo Alto Comissariado da
ONU para Refugiados (Acnur).
A cifra é o dobro da observada em 2020, quando 1.544 mortes foram relatadas nas duas rotas, ainda de acordo com o alto
comissariado.
O braço das Nações Unidas
começou a divulgar relatórios
consolidados sobre o assunto
em 2019 e, desde então, os números anuais cresceram. Até
aqui, o ano de 2022 registrou 478
mortes ou desaparecimentos de
pessoas que tentavam chegar,
por mar, ao continente.
De acordo com o Acnur, a
pandemia de Covid e o fechamento das fronteiras na tentativa de conter o vírus impactaram
diretamente os fluxos migratórios. Sem outras alterativas,

muitos imigrantes recorreram a
traficantes para tentar deixar
seus países rumo à Europa.
"Temos insistido que é preciso fortalecer ações humanitárias
de desenvolvimento para lidar
com os fatores que forçam as
pessoas a migrarem", disse Shabia Mantoo, porta-voz do Acnur, durante entrevista coletiva
em Genebra. A organização tem
insistido para que governos desenvolvam alternativas para que
imigrantes não fiquem à mercê
de traficantes ou que coloquem
suas vidas em risco.
O relatório mais recente indica que mais de 53 mil pessoas
chegaram à Itália por mar no
ano passado, número que supera em 83% aquele observado um
ano antes. Outras 23 mil pessoas
desembarcaram nas ilhas Canárias, número similar ao de 2020.
Houve aumento de 61% no
número daqueles que emigram
por mar da Tunísia no ano passado em comparação com o ano
anterior. Para a Líbia, o salto foi

de 150% no mesmo período. Já
as saídas da Argélia aumentaram cerca de 3%. Marrocos, Mali, Guiné, Eritreia, Egito e Senegal também são pontos de atenção do material.
A maioria das travessias marítimas, que podem chegar a durar 10 dias, é feita com botes infláveis superlotados e em péssimo estado de conservação –
muitas embarcações desinflam
ou viram no oceano, o que provoca a morte e o desaparecimento dos migrantes.
As cifras coletadas pelo Acnur não incluem aqueles migrantes que desaparecem ou
morrem durante rotas terrestres, como as que percorrem o
deserto do Saara, nem os que ficam detidos em centros administrados por contrabandistas,
onde os sobreviventes relatam
casos de violência sexual, casamento e trabalho forçados.
O Mediterrâneo é a rota migratória mais mortal do mundo.
Desde 2014, projeto da OIM (Or-

ganização Internacional para as
Migrações) documentou pelo
menos 17 mil mortes e desaparecimentos no trajeto.
A australiana Shabia Mantoo
acrescentou que a morte não é o
único perigo para os imigrantes,
que também enfrentam violações de direitos humanos, como
execuções extrajudiciais, detenções ilegais e arbitrárias, violências sexuais, trabalho forçado e
análogo à escravidão.
O Acnur solicitou US$ 163,5
milhões para ajudar a potencializar a assistência humanitária
aos que precisam de proteção
internacional e aos sobreviventes de abusos de direitos humanos. O maior montante iria justamente para o norte da África e
para a Costa do Marfim.
A organização também disse
que fatores como a instabilidade
política, a deterioração socioeconômica e a emergência climática tendem a provocar aumento
da migração para a Europa nos
próximos anos.

AFEGANISTÃO

Enfermeira brasileira coordena 33
hospitais e negocia com talibãs
FLÁVIA MANTOVANI/FOLHAPRESS
Da outra vez em que participou de uma missão humanitária
no Afeganistão, em 2013, a enfermeira brasileira Ana Lúcia Bueno
atendeu combatentes do Talibã
em penitenciárias. Agora que o
grupo fundamentalista saiu da
ilegalidade e voltou ao governo,
ela se senta com eles em mesas
de negociação para discutir os rumos do sistema de saúde afegão.
Coordenadora de operações
médicas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no
país, Ana Lúcia, 41, tem sob sua
responsabilidade 33 hospitais
com 10 mil profissionais de saúde no total, além de 46 postos de
atenção primária. Ela usa os conhecimentos que adquiriu durante 15 anos de trabalho em zonas de conflito em locais como
Iêmen, Sudão do Sul, Somália e
Faixa de Gaza.
O CICV assumiu os custos e a
gestão dos hospitais afegãos após
a mudança de regime, quando
fundos internacionais pararam
de chegar e não havia mais recursos governamentais para
bancá-los.
"Nossa função é manter o sistema funcionando. A população
não é responsável por quem está governando. A vida segue,
mulheres continuam tendo filhos, crianças continuam adoecendo e precisando de vacina",
diz Ana Lúcia, que chegou ao
país em janeiro e deve ficar até
junho de 2023.
"Fazer a máquina andar em

contextos disfuncionais", como
ela define, exige negociação -para ter acesso aos hospitais, convencer autoridades a colocar nos
cargos de confiança pessoas com
perfil técnico, e não religiosos,
para que mulheres não sejam excluídas. "Demanda tempo, diálogo, diplomacia."
Segundo Bueno, as afegãs
profissionais de saúde continuam trabalhando-o Talibã tem
tentado passar uma imagem
mais moderada do que quando
governou o país há 20 anos,
mantendo alguns direitos das
mulheres, apesar de tolher vários outros.
"Em todo diálogo com eles (os
talibãs) a gente reforça que não
deve haver discriminação. Em algumas províncias mais conservadoras, elas precisam da escolta
de um familiar homem para chegar ao trabalho, mas não é mais
tão comum. Em Cabul a gente
quase não vê isso mais", diz. "O
que elas relatam é que se sentem
desconfortáveis com olhares de
reprovação. Existe toda uma geração que ganhou certa liberdade nesses 20 anos e agora está
tendo que ir com cuidado, testando os limites."
Mulheres são 32% da força de
trabalho nos hospitais geridos pelo CICV no Afeganistão. A maioria
trabalha com enfermagem, ginecologia e obstetrícia ou clínica geral. Os locais têm alas separadas
para pacientes mulheres, e elas
precisam levar um familiar para
se consultar com um especialista
do sexo masculino -mas isso já

era assim antes do Talibã.
Ana Lúcia, que no país usa
véu, calça e camisa longa cobrindo os braços, não raro é a única
mulher nos encontros oficiais
com autoridades de saúde.
"Até agora venho sendo respeitada como profissional. Eles
sabem que o diálogo tem que ser
comigo, que sou quem toma as
decisões", diz, para em seguida
contar um episódio que viveu no
dia anterior, em Kandahar (capital espiritual do Talibã). "Um colega que é gerente de um hospital
me abordou e disse: 'Posso fazer
uma pergunta? Por que na Cruz
Vermelha a maioria das chefes é
mulher?' Respondi que deve ser
porque somos competentes. Ele
abriu um sorriso."
Se por um lado houve uma redução drástica no número de feridos após a tomada total do poder pelo grupo e o fim dos combates diretos, hoje as alas pediátricas estão lotadas com casos de
desnutrição. Segundo Bueno,
uma das explicações é a crise econômica que veio com a saída da
maioria das organizações internacionais do país, deixando sem
emprego muita gente que tinha a
fonte de renda direta ou indiretamente ligada a esse sistema.
"O sistema bancário colapsou
e até agora não retornou. A população pobre tem mais mecanismos para lidar com uma situação assim, mas nos últimos
anos surgiu uma nova classe média que não tem as mesmas habilidades."
Ana Lúcia observa ainda ou-
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Inflação ampla na zona do
euro atinge recorde de 7,5%
A inflação na zona do euro
atingiu novo recorde este mês,
de acordo com o esperado. A informação é considerada desconfortável para os formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE), já preocupados com a possibilidade de o
rápido crescimento dos preços
se consolidar, criando uma espiral difícil de interromper.
A inflação no bloco monetário de 19 países subiu para 7,5%
em abril, ante 7,4% em março,
em linha com as expectativas,
impulsionada por aumento persistente nos preços de energia e

tro fenômeno: a população de vilas que antes ficavam isoladas
por estarem em território talibã
hoje consegue acessar o sistema
de saúde. Com isso, o aumento
do registro de algumas doenças
pode ter a ver com o fato de que
só agora esses pacientes entraram no radar.
"A gente está passando por
uma epidemia de sarampo, por
exemplo, e não sabemos se é por
causa desse fenômeno ou um reflexo da falta de vacinação. Ainda
estamos tentando ver o tamanho
do dano e o que isso vai significar
nos próximos anos."
Especialista em saúde pública
e pneumologia, Bueno é gaúcha
e começou a carreira humanitária em 2007, parte da primeira
equipe dos Médicos sem Fronteiras no Brasil. Tinha 26 anos e
fazia aulas particulares de inglês
após o trabalho e aos fins de semana para aprender o idioma
em quatro meses, a tempo da seleção. Sua primeira missão foi na
Somália, onde trabalhou em um
programa de tuberculose.
Quatro meses antes da viagem, ela se casou. O marido,
que é piloto de avião, mora em
São Paulo e nunca conseguiu ir
com ela nas missões: das 21 em
que já esteve, 20 eram em zonas
de guerra, onde não era possível
levar acompanhantes. Mesmo
na exceção, no México, onde
Ana Lúcia passou um ano trabalhando com migração e violência urbana em cinco países da
região, ele estava trabalhando e
não pôde ir.

alimentos, mostram dados da
agência de estatísticas da União
Europeia (Eurostat) ontem.
Embora os custos voláteis de
energia tenham tido a maior
contribuição, a taxa de inflação
de energia na verdade diminuiu
em relação a março, enquanto o
crescimento dos preços de alimentos, serviços e bens industriais não energéticos acelerou
ainda mais, indicando que a inflação está se tornando cada vez
mais ampla.
Os preços subjacentes, que
filtram os preços voláteis de
energia e alimentos, também

aumentaram, elevando as
preocupações do BCE de que a
inflação alta pode ser difícil de
vencer e que uma luta de quase uma década, com o crescimento ultrabaixo dos preços,
acabou.
A inflação, excluindo os preços de alimentos e combustíveis, observada de perto pelo
BCE, subiu de 3,2% para 3,9%,
enquanto medida mais restrita,
que também exclui produtos de
álcool e tabaco, saltou de 2,9%
para 3,5%. Ambos os números
ficaram bem acima das expectativas.

ITAMARATY DIZ
QUE NÃO RECEBEU
PEDIDO DE MUNIÇÃO
O Itamaraty informou, por
meio de sua assessoria, que
não houve pedido oficial feito
pela Alemanha para que o
Brasil vendesse munição para
os blindados para combate
antiaéreo Gepard, que Berlim
prometeu doar a Kiev. O
pedido foi feito, segundo a
reportagem apurou junto a
pessoas com conhecimento da
negociação, na forma de
sondagens extraoficiais. Os
alemães estão numa situação
complexa, já que têm pouca
munição e mesmo ela está
sob embargo da Suíça, país
que a fábrica. O Brasil opera
34 Gepard e quer repassá-los,
mas é muito improvável que
tope a oferta alemã.

