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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou ontem
índice máximo de reajuste anual para os planos de saúde individuais
e familiares. O aumento poderá ser de até 15,5%. A decisão foi toma-
da pela diretoria por quatro votos a um.  Trata-se do maior reajuste
anual já aprovado pela agência, criada em 2000. As operadoras dos
planos de saúde poderão aplicar o índice em mensalidades cobradas
entre maio de 2022 a abril de 2023. Mas a atualização dos valores só

pode ser realizada a partir da data de aniversário de cada contrato.
Caso o mês de aniversário do contrato seja maio, é possível a cobran-
ça retroativa do reajuste. A decisão não se aplica aos planos coletivos,
sejam empresariais ou por adesão. Ela incide apenas nas mensalida-
des dos contratos individuais e familiares firmados a partir de janeiro
de 1999. São aproximadamente 8 milhões de beneficiários, o que
corresponde a 16,3% do mercado de saúde suplementar. PÁGINA 2

Planos de saúde têm aumento histórico
ANS

O crescimento das arrecadações obtidas
por meio de Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social So-
bre o Lucro Líquido (CSLL) levou a Receita
Federal a registrar o melhor desempenho
arrecadatório desde o início da série histó-
rica, em 1995, tanto para o mês de abril
quanto para os primeiros quatro meses do
ano.  De acordo com a análise de arrecada-
ção divulgada ontem pelo Ministério da
Economia, a arrecadação total do órgão em
abril de 2022 ficou ligeiramente acima de
R$ 195 bilhões, “registrando acréscimo real
(IPCA) de 10,94% em relação a abril de
2021”. No quadrimestre acumulado (de ja-
neiro a abril de 2022), a arrecadação alcan-
çou o valor de R$ 743,2 bilhões, o que re-
presenta um acréscimo de 11,05% pelo IP-
CA. “O acréscimo observado no período
pode ser explicado, principalmente, pelo
crescimento dos recolhimentos, principal-
mente de IRPJ e CSLL. De acordo com o
chefe do Centro de Estudos Tributários e
Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir
Malaquias (foto), os principais fatores ma-
croeconômicos que influenciaram os re-
sultados de abril, na comparação com o
mesmo mês do ano anterior, foram a pro-
dução industrial "na qual tivemos redução
na ordem de 2,48%; a venda de bens, que
teve desempenho positivo de 4,5% em rela-
ção ao ano anterior; e a venda de serviços,
que ficou na casa de 11,4%”. PÁGINA 2
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Receita registra arrecadação
recorde em abril: R$ 195 bi

ANTONIO CRUZ/ABRASIL

Lula abre 21 pontos
sobre Bolsonaro 
no primeiro turno 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto) tem 21 pon-
tos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL)
e lidera a disputa presidencial com 48% das intenções de voto no
primeiro turno, ante 27% do principal adversário, segundo nova ro-
dada da pesquisa Datafolha. O cenário de polarização entre os dois
antagonistas caminha para a cristalização, com o terceiro colocado,
Ciro Gomes (PDT), aparecendo bem atrás, com 7%. Outros postu-
lantes atingiram no máximo 2%. Votos brancos ou nulos somam 7%,
e 4% dos eleitores responderam não saber em quem votar. A pesqui-
sa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de
todo o país, na quarta-feira e ontem. PÁGINA 3
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Aras arquiva
pedido de
Bolsonaro
contra Moraes

PGR

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, arquivou
ontem à noite a representação
apresentada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) contra o minis-
tro Alexandre de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal Federal). O
argumento de Aras, segundo a
Folha apurou com interlocutor
da PGR, é de que o arquivamen-
to foi decidido para que não haja
duplicidade, já que existe uma
ação idêntica no STF. O procedi-
mento está sob sigilo e o seu teor
não foi divulgado pela Procura-
doria-Geral da República.  Tan-
to Bolsonaro como Moraes fo-
ram oficiados sobre o arquiva-
mento na tarde desta quinta-fei-
ra. A iniciativa de Bolsonaro, foi
mais um capítulo da ofensiva do
presidente contra a cúpula do
Judiciário. PÁGINA 3

PRF tira das
ruas policiais
que mataram
homem  

SERGIPE

A PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) decidiu ontem afastar das
atividades de policiamento os
agentes envolvidos na morte de
Genivaldo de Jesus Santos, 38,
em Sergipe. A corporação disse
que está "comprometida com a
apuração inequívoca das cir-
cunstâncias relativas à ocorrên-
cia". "A PRF instaurou processo
disciplinar para elucidar os fatos
e os agentes envolvidos foram
afastados das atividades de poli-
ciamento." Genilvado morreu na
quarta-feira passada após ser
trancado no porta-malas da via-
tura da PRF onde os policiais de-
tonaram uma bomba de gás la-
crimogêneo. O laudo do Instituto
Médico-Legal apontou que a víti-
ma sofreu insuficiência respira-
tória aguda provocada por asfixia
mecânica. PÁGINA 3

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(5/5) 12,75%
Poupança 3
(27/5) 0,67%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 1,41% (abr.)
IPCA 1,06% (abr.)
CDI
0,84 até o dia 26/mai
OURO
BM&F/grama R$ 283,00
EURO Comercial 
Compra: 5,1047 Venda: 5,1054

EURO turismo 
Compra: 5,1210 Venda: 5,3010
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,7961 Venda: 4,7967
DÓLAR comercial
Compra: 4,7603 Venda: 4,7609
DÓLAR turismo
Compra: 4,7473 Venda: 4,9273

CIELO ON NM 4.04 +11.29 +0.41

MAGAZ LUIZA ON NM 4.07 +9.70 +0.36

CVC BRASIL ON NM 11.55 +6.75 +0.73

RUMO S.A. ON NM 17.15 +6.92 +1.11

REDE D OR ON NM 37.130 +6.12 +2.140

ELETROBRAS PNB N1 42.51 −2.54 −1.11

ENERGISA UNT N2 44.90 −2.88 −1.33

TAESA UNT N2 40.41 −2.77 −1.15

ELETROBRAS ON N1 44.00 −2.05 −0.92

CPFL ENERGIAON NM 34.83 −2.55 −0.91

PETROBRAS PN EDJ N2 32.13 +0.25 +0.08

VALE ON NM 84.25 −0.06 −0.05

ITAUUNIBANCOPN N1 26.02 +1.25 +0.32

BRADESCO PN N1 20.29 +0.55 +0.11

B3 ON NM 12.41 +4.20 +0.50

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 32.637,19 +1,61

NASDAQ Composite 11.740,65 +2,68

Euro STOXX 50 3.747,17 +1,70

CAC 40 6.410,58 +1,78

FTSE 100 7.564,92 +0,56

DAX 30 14.231,29 +1,59

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,18% / 111.889,88 / 1.310,07 / Volume: 26.980.271.543 / Quantidade: 3.853.313

Cardeal 
Tempesta
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Economia

Dólar cai 1,24% e vai 
a R$ 4,761 com humor 
das Bolsas dos EUA

Em uma sessão marcada
pelo bom humor dos investi-
dores em escala global, o dólar
perdeu terreno frente ao real
ontem, enquanto as Bolsas ti-
veram um dia de valorizações
expressivas.

A moeda americana encer-
rou os negócios em queda de
1,24%, cotada a R$ 4,761 para
venda, no menor valor desde
20 de abril (R$ 4,619). O DXY,
índice que mede a força do dó-
lar contra uma cesta de moe-
das, recuou 0,3%.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) marcou ga-
nhos de 1,18%, aos 111.889
pontos, impulsionado por al-
tas destacadas da Cielo e do
setor de saúde.

No mercado local, o maior
destaque de alta no dia ficou
por conta da empresa de má-
quinas de pagamento Cielo,
que viu as ações saltarem
11,29%, após o JP Morgan revi-
sar de neutra para compra a
recomendação para os papéis
da empresa, com preço-alvo
de R$ 5 em dezembro, o que
embute um potencial de valo-
rização de 23,7%.

Também se destacaram en-

tre as maiores altas da Bolsa
ontem as ações do setor de saú-
de, depois que a ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplemen-
tar) aprovou um reajuste de
15,5% nos planos de saúde in-
dividuais e familiares.

Na esteira do anúncio, as
ações da Rede D´Or emplaca-
ram forte alta de 6,15%, en-
quanto as da SulAmérica
avançaram 5,41%. Já Hapvida
subiu 5,22%, e Fleury, 3,35%.

Nas Bolsas americanas, o
S&P fechou em alta de 1,99%,
enquanto o Dow Jones avan-
çou 1,61%, e o Nasdaq, com
maior concentração de ações
de tecnologia, teve valorização
de 2,68%.

O movimento no mercado
americano acompanhou o sen-
timento de maior apetite por
risco na Europa, com alta de
0,56% do FTSE-100, de Londres,
de 1,78% do CAC-40, de Paris, e
de 1,59% do DAX, de Frankfurt.

Já na Ásia, os mercados en-
cerraram o dia sem uma clara
tendência definida, com alta
de 0,25% do CSI 300, da China,
mas queda de 0,27% tanto do
Hang Seng, de Hong Kong, co-
mo do Nikkei, do Japão.

Sexta-feira, 27 de maio de 2022
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Receita registra arrecadação
recorde em abril: R$ 195 bi
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL 

O
crescimento das ar-
recadações obtidas
por meio de Imposto

de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e a Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
levou a Receita Federal a regis-
trar o melhor desempenho arre-
cadatório desde o início da série
histórica, em 1995, tanto para o
mês de abril quanto para os pri-
meiros quatro meses do ano.  

De acordo com a análise de ar-
recadação divulgada ontem pelo
Ministério da Economia, a arre-
cadação total do órgão em abril
de 2022 ficou ligeiramente acima
de R$ 195 bilhões, “registrando
acréscimo real (IPCA) de 10,94%
em relação a abril de 2021”.

No quadrimestre acumulado
(de janeiro a abril de 2022), a ar-
recadação alcançou o valor de
R$ 743,2 bilhões, o que repre-
senta um acréscimo de 11,05%
pelo IPCA. “O acréscimo obser-
vado no período pode ser expli-
cado, principalmente, pelo cres-
cimento dos recolhimentos,

principalmente de IRPJ e CSLL.

MÊS
As arrecadações com IPRJ e

CSLL totalizaram R$ 48,104 bi-
lhões em abril, valor que repre-
senta crescimento real de
21,53%. A Receita explica que es-
se desempenho se deve ao au-
mento de 36,11% na arrecadação
da estimativa mensal; de 12,24%
na arrecadação do balanço tri-
mestral; e de 11,39% na arreca-
dação do lucro presumido.

“Importante observar que
houve pagamentos atípicos de,
aproximadamente, R$ 3 bilhões,
por empresas ligadas ao setor de
commodities”, destaca o Fisco.

A arrecadação da Receita Pre-
videnciária ficou em R$ 42,6 bi-
lhões (acréscimo real de 7,69%).

”Esse resultado pode ser ex-
plicado pelo aumento da massa
salarial por meio da criação de
novos postos de trabalho e pelo
bom desempenho da arrecada-
ção do Simples Nacional em re-
lação à abril de 2021”.

Rendimentos de Capital
(IRRF) tiveram arrecadação de

R$ 5,96 bilhões (acréscimo real
de 61,93%), resultado que se de-
ve aos acréscimos nominais de
390% nas arrecadações via fun-
dos de renda fixa; e ao aumento
de 133% nas arrecadações via
aplicações de renda fixa, tanto
para pessoas físicas como para
jurídicas.

De acordo com o chefe do
Centro de Estudos Tributários e
Aduaneiros da Receita Federal,
Claudemir Malaquias, os princi-
pais fatores macroeconômicos
que influenciaram os resultados
de abril, na comparação com o
mesmo mês do ano anterior, fo-
ram a produção industrial "na
qual tivemos redução na ordem
de 2,48%; a venda de bens, que
teve desempenho positivo de
4,5% em relação ao ano anterior;
e a venda de serviços, que ficou
na casa de 11,4%”.

QUADRIMESTRE
Nos primeiros quatro meses

do ano, IPRJ e CSLL arrecada-
ram R$ 196,69 bilhões (cresci-
mento real de 22,57%). A Receita
explica que esse desempenho se

deve aos acréscimos reais de
84,46% na arrecadação relativa à
declaração de ajuste; e de
19,19% na arrecadação da esti-
mativa mensal.

“Além disso, houve paga-
mentos atípicos da ordem de R$
18 bilhões, feitos por empresas
ligadas ao setor de commodi-
ties”, acrescentou.

A arrecadação via Receita
Previdenciária nos quatro pri-
meiros meses do ano ficou R$
170,9 bilhões (acréscimo real de
4,77%), resultado que pode ser
explicado pelo aumento da
massa salarial decorrente da
criação de novos postos de tra-
balho e pelo aumento real de
22% na arrecadação do Simples
Nacional, na comparação com o
mesmo quadrimestre de 2021.

De janeiro a abril de 2022, o
imposto obtido via rendimentos
de capital (IRRF) arrecadou R$
22,56 bilhões (acréscimo real de
46,49%), resultado obtido graças
aos acréscimos nominais de
316% na arrecadação com fun-
dos de renda fixa; e de 125% com
aplicações de rendas fixas.

MERCADOS

Criticado bolsonarista, salário mínimo
de R$ 1.212 é aprovado no Congresso
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O Senado aprovou ontem a
medida provisória que estabele-
ce o valor de R$ 1.212 por mês
para o salário mínimo, que já es-
tá em vigor desde 1º de janeiro.
O valor do piso no ano passado
foi de R$ 1.100.

A sessão de aprovação foi
marcada por um desabafo da re-
latora da proposta, a senadora
bolsonarista Soraya Thronicke
(União Brasil - MS), que afirmou
que seu texto defendendo o va-
lor proposto pelo governo era
uma "mentira" e uma "ilusão pa-
ra o povo brasileiro". A parla-
mentar, no entanto, recusou as
emendas propostas para alterar
o valor.

A proposta foi aprovada de
maneira simbólica pelos sena-
dores. Como já havia tramitado
pela Câmara dos Deputados, se-
gue agora para a promulgação.

O valor do salário mínimo já
está em vigor desde o primeiro
dia do ano, quando o presidente
Jair Bolsonaro (PL) editou a me-

dida provisória. A proposta, no
entanto, precisava ser confirma-
da pelo Congresso Nacional.

Os valores do salário mínimo
por dia e por hora passam a ser,
respectivamente, de R$ 40,40 e
R$ 5,51.

Durante a apresentação de
seu relatório, Soraya Thronicke
leu o trecho da Constituição so-
bre o salário mínimo, que deve-
ria atender as necessidades bá-
sicas com moradia, alimenta-
ção, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com os rea-
justes para preservar seu poder
aquisitivo.

"E aí é muito lindo no papel.
Por isso, mais uma vez, eu es-
tou constrangida, porque é tão
bonita (a Constituição) e esse
salário mínimo que temos que
aprovar não assegura nada dis-
so.  Portanto,  é  uma falácia,
não é nada disso. O que eu es-
tou lendo aqui é uma verdadei-
ra mentira, uma ilusão para o
povo brasileiro", afirmou a se-
nadora.

No entanto, havia duas
emendas para aumentar o valor
do salário mínimo. O senador
Jorge Kajuru (Podemos-GO) pa-
ra R$ 1,3 mil, enquanto Rogério
Carvalho (PT-SE) propôs o valor
de R$ 1.227. Soraya Thronicke
recusou as duas emendas.

Ao justificar a recusa, a sena-
dora bolsonarista argumentou
que cada R$ 1 de aumento do
valor do salário mínimo implica
em quase R$ 365 milhões de im-
pacto no Orçamento anual, so-
mente com benefícios previden-
ciários e assistenciais.

"O salário mínimo, quando
aumenta um real, o impacto é
tão grande para quem paga e
para o Estado, e de verdade não
chega líquido no bolso do brasi-
leiro. Não é somente a questão
do salário mínimo, do valor de-
le. É triste chegar com esse dis-
curso técnico, cheio de siglas e
não ter nada de concreto, de
bom para entregar para a popu-
lação brasileira", disse.

Cid Gomes (PDT-CE) regis-
trou voto contrário à medida e

afirmou que "jamais aceitaria
a relatoria de uma matéria co-
mo essa".

Soraya Thronicke também
criticou, sem citar o presidente
Jair Bolsonaro ou qualquer ou-
tro ator político, o que chamou
como "cortina de fumaça" para
desviar o foco de problemas
reais. Disse que pessoas se dis-
traem com "bobagens" com
"problemas que não vão colo-
car alimentos na mesa dos bra-
sileiros".

Criticou o aumento da infla-
ção e apontou que não há moti-
vos reais que justificam o Brasil
ter o terceiro maior índice, en-
tre os países analisados pela
OCDE. Também apontou que o
valor da cesta básica era de R$
482 em 2019 e neste ano está
em R$ 715.

O presidente do Senado Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG) tam-
bém aproveitou a oportunidade
para criticar a situação econô-
mica do Brasil e apontar que há
"problemas criados com objeti-
vos eleitorais e oportunistas".

ESMOLA

Confiança da construção 
civil recua 1,4 ponto em maio
VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice de Confiança da
Construção (ICST), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
recuou 1,4 ponto de abril para
maio deste ano. Com isso, o indi-
cador chegou a 96,3 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos.  

O Índice de Situação Atual,
que mede a confiança do empre-
sariado da construção no pre-
sente, recuou 1,9 ponto e atingiu

92,5 pontos, influenciado princi-
palmente pela piora das avalia-
ções dos empresários sobre a si-
tuação atual dos negócios.

Já o Índice de Expectativas,
que mede a percepção dos em-
presários sobre o futuro, caiu 0,7
ponto e chegou a 100,3 pontos,
devido principalmente às pers-
pectivas sobre a demanda nos
próximos três meses.

O Nível de Utilização da Ca-
pacidade (Nuci) da construção

ficou relativamente estável ao
variar 0,2 ponto percentual, pa-
ra 76%.

INFLAÇÃO 
O Índice Nacional de Custo

da Construção – M (INCC-M)
registrou inflação de 1,49% em
maio deste ano. A taxa é maior
do que a observada em abril
(0,87%) e menor do que a de
maio do ano passado, quando o
índice registrou taxa de 1,8%.  

Os dados foram divulgados
ontem pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Com o resultado,
o INCC-M acumula taxas de in-
flação de 4,27% no ano e 11,2%
em 12 meses.

A taxa do subíndice relativo a
materiais, equipamentos e ser-
viços passou de 1,24% em abril
para 1,55% em maio. Já o subín-
dice referente à mão de obra su-
biu de 0,46% e, abril para 1,43%
em maio.

FGV

Planos de saúde
individuais têm
aumento histórico

ANS

LÉO RODRIGUES/ABRASIL 

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) apro-
vou ontem índice máximo de
reajuste anual para os planos
de saúde individuais e familia-
res. O aumento poderá ser de
até 15,5%. A decisão foi toma-
da pela diretoria por quatro
votos a um.  

Trata-se do maior reajuste
anual já aprovado pela agência,
criada em 2000. As operadoras
dos planos de saúde poderão
aplicar o índice em mensalida-
des cobradas entre maio de
2022 a abril de 2023. Mas a atua-
lização dos valores só pode ser
realizada a partir da data de ani-
versário de cada contrato. Caso
o mês de aniversário do contra-
to seja maio, é possível a co-
brança retroativa do reajuste.

A decisão não se aplica aos
planos coletivos, sejam empre-
sariais ou por adesão. Ela incide
apenas nas mensalidades dos
contratos individuais e familia-
res firmados a partir de janeiro
de 1999. São aproximadamente
8 milhões de beneficiários, o
que corresponde a 16,3% do
mercado de saúde suplementar.

O aumento histórico ocorre
um ano após a ANS ter aprova-
do pela primeira vez um reajus-
te negativo. Em 2021, as opera-
doras foram obrigadas a reduzir
as mensalidades em pelo me-
nos 8,19%, porque ficou consta-
tada uma queda generalizada
na demanda por serviços de
saúde em meio ao isolamento
social decorrente da pandemia
da covid-19. No período, os pla-
nos registraram uma redução
de custos.

"Já em 2021, tivemos uma
gradativa retomada da utiliza-
ção desses serviços. É também
um ano influenciado por uma
forte inflação em todo o país",

disse a gerente Econômico-fi-
nanceira e Atuarial de Produtos
da ANS, Daniele Rodrigues, ao
apresentar os detalhes do cál-
culo do índice.

Em nota divulgada em seu
portal eletrônico, a ANS susten-
ta que tanto o reajuste negativo
de 2021 como o reajuste históri-
co deste ano possuem relação
com os efeitos da pandemia da
covid-19. "Não se pode analisar
o percentual calculado para
2022 sem considerar o contexto
e os movimentos atípicos no se-
tor de planos de saúde nos últi-
mos dois anos", diz o texto.

A proposta de reajuste foi
submetida ao Ministério da
Economia no início do mês. A
pasta emitiu nota técnica apro-
vando a aplicação da metodolo-
gia na segunda-feira passada.
Segundo a ANS, a atual fórmula
para cálculo do reajuste anual
foi adotada em 2018. O cálculo é
influenciado principalmente
pela variação das despesas as-
sistenciais do ano anterior.
Também leva em conta o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que mede
a inflação do país.

A variação das despesas as-
sistenciais de 2021 foi de
20,35%. É o maior percentual da
série histórica apresentada na
reunião, com dados desde 2014.
Em 2020, essa variação havia si-
do negativa em 9,2%. Os cálcu-
los são realizados pela Diretoria
de Normas e Habilitação de
Produtos da ANS.

Diferentes diretores avalia-
ram que a fórmula pré-defini-
da garante transparência e
previsibilidade para o reajuste.
"É uma metodologia que refle-
te de forma muito clara a varia-
ção da despesa assistencial",
argumentou o diretor de De-
senvolvimento Setorial, Mau-
rício Nunes.
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País/São Paulo

Número de empresas
abertas em São 
Paulo cresce 6,19%

JUCESP

FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

Desde a retomada econô-
mica em agosto do ano passa-
do, após o período mais agudo
da pandemia de Covid-19, a
Junta Comercial do Estado de
São Paulo (Jucesp), registrou
mais de 213 mil novas empre-
sas, até abril de 2022.  

O resultado representa alta
de 6,19% no número de novos
CNPJs, na comparação com
mesmo período do ano anterior
- de agosto de 2020 a abril de
2021 -, quando foram registra-
das 200.691 constituições. A Ju-
cesp é vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

Os segmentos que mais
abriram empresas foram os de
saúde, educação e comunica-
ção. O destaque fica com a
educação que teve a abertura
de 6.462 empreendimentos
contra 5.726, entre agosto de
2020 e abril de 2021, um au-
mento de 12,8%.

Segundo a subsecretária do
Ensino Técnico e Profissiona-
lizante da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico,
Natalia Vido, o aumento re-
presenta a soma de esforços
do setor para a retomada do

ensino, já que no período mais
crítico da pandemia muitas
escolas fecharam.

“Acredito que esse período
mostrou a importância de no-
vas metodologias educacio-
nais, como o uso de tecnologia
para aprendizagem e a convi-
vência entre os estudantes. A
recuperação da aprendizagem
e os avanços em longo prazo
para apoiar a juventude são
necessariamente um esforço
conjunto, que envolve dife-
rentes atores mais a socieda-
de”, analisou Natalia.

De acordo com a Jucesp, o
setor de tecnologia também
registrou impactos positivos
durante essa retomada, já que
as novas tecnologias serão
fundamentais para que orga-
nizações e empresas mante-
nham-se competitivas nos
próximos anos.

“Um dos reflexos da pande-
mia da covid-19 foi a acelera-
ção na transformação digital
das empresas. Isso abriu espa-
ço para aqueles negócios que
buscam desenvolver e ofertar
soluções tecnológicas inovado-
ras e eficientes”, disse o subse-
cretário de Ciência, Tecnologia
e Inovação, Rafael Andery.

DATAFOLHA

Lula abre 21 pontos sobre
Bolsonaro no primeiro turno 
JOELMIR TAVARES/FOLHAPRESS

O
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) tem 21 pontos

percentuais de vantagem sobre o
presidente Jair Bolsonaro (PL) e
lidera a disputa presidencial com
48% das intenções de voto no pri-
meiro turno, ante 27% do princi-
pal adversário, segundo nova ro-
dada da pesquisa Datafolha.

O cenário de polarização entre
os dois antagonistas caminha pa-
ra a cristalização, com o terceiro
colocado, Ciro Gomes (PDT),
aparecendo bem atrás, com 7%.
Outros postulantes atingiram no
máximo 2%. Votos brancos ou
nulos somam 7%, e 4% dos eleito-
res responderam não saber em
quem votar.

A pesquisa foi feita com 2.556
eleitores acima dos 16 anos em
181 cidades de todo o país, na
quarta-feira e ontem. A margem
de erro é de dois pontos percen-
tuais, para mais ou menos.

O levantamento foi contratado
pelo jornal Folha de S.Paulo e está
registrado no TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) sob o número
BR-05166/2022.

Bolsonaro tinha conquistado
certo fôlego no levantamento
anterior e chegado a 26%, mas
viu aumentar agora sua distân-
cia para o petista, que antes era
de 17 pontos. Lula pontuou 43%
na ocasião.

Segundo o instituto, a nova
pesquisa não é diretamente com-
parável à anterior, feita em 22 e 23
de março, por aplicar cenários
distintos, excluindo pré-candida-
tos que deixaram a disputa e adi-
cionando nomes que passaram a
ser apresentados pelos partidos.

As principais alterações foram
as saídas do ex-juiz Sergio Moro
(que migrou do Podemos para a
União Brasil) e do ex-governador

de São Paulo João Doria (PSDB),
que anunciou sua desistência na
última segunda-feira após ficar
isolado em seu partido.

Depois de Lula, Bolsonaro e
Ciro, aparece um pelotão de dez
candidatos com desempenho pí-
fio: André Janones (Avante) e Si-
mone Tebet (MDB) -a aposta do
momento na chamada terceira
via- registram 2%. Pablo Marçal
(Pros) e Vera Lúcia (PSTU) têm
1%. E Felipe d'Avila (Novo), Sofia
Manzano (PCB), Leonardo Péri-
cles (UP), Eymael (DC), Luciano
Bivar (UB) e General Santos Cruz
(Podemos) não pontuam.

O ex-presidente Lula cresceu
na pesquisa espontânea, quan-
do não são apresentados nomes
dos candidatos, atingindo 38%
(em março eram 30%). Bolsona-
ro tinha 23% em março e agora
marca 22%.

O índice é o melhor obtido
pelo petista desde o início da
atual série histórica do Datafo-
lha, em maio de 2021. Outros 2%
dos entrevistados citaram es-
pontaneamente Ciro, e 1% men-
cionou Tebet.

A taxa de indecisos na espon-
tânea confirma a tendência de
afunilamento rumo a um embate
direto entre Lula e Bolsonaro: os
que ainda não escolheram candi-
dato somam 29%, menor índice
da série para esse quesito, que
vem em queda desde 2021 e havia
registrado 32% em março.

Nos recortes feitos pelo Data-
folha sobre as condições do en-
trevistado, Lula vê seu patamar
de 48% subir ou oscilar para ci-
ma entre: mulheres (49%, ante
23% de Bolsonaro), eleitores
com 16 a 24 anos (58% a 21%),
pessoas com ensino fundamen-
tal (57% a 21%) e entrevistados
com renda familiar de até dois
salários (56% a 20%).

O petista também consolidou

sua vantagem no Nordeste, onde
crava 62%, ante 17% do atual
mandatário. A diferença é grande
também entre eleitores que se de-
claram pretos (57% a 23%), entre
católicos (54% a 23%) e desem-
pregados (57% a 16%).

O pagamento do Auxílio Brasil,
nome atualizado do programa
Bolsa Família, criado na gestão do
PT, falhou até o momento como
estratégia de Bolsonaro para co-
lher dividendos eleitorais. Entre
os que informaram receber o be-
nefício, o presidente atinge 20% e
o petista bate 59%.

Por outro lado, Bolsonaro su-
pera o rival entre eleitores com
renda familiar mensal superior a
dez salários (42% a 31%) e entre
empresários (56% a 23%). Entre
evangélicos, o presidente fica
numericamente à frente, dentro
da margem de erro (39% a 36%).
Os dois empatam no estrato que
recebe de cinco a dez salários,
com 37%.

Entre a pesquisa de março e a
de agora, Lula lançou sua chapa
com o ex-tucano Geraldo Alck-
min (PSB) de candidato a vice e
adotou um ritmo mais intenso de
campanha, acumulando escorre-
gões em declarações que o obri-
garam a fazer recuos, como a de-
fesa do direito ao aborto.

Bolsonaro também intensifi-
cou atividades de cunho eleitorei-
ro, com viagens e o auxílio de pró-
ceres do centrão, ao mesmo tem-
po em que voltou a atacar o Judi-
ciário e a ameaçar a realização
das eleições, levantando suspei-
tas infundadas sobre as urnas ele-
trônicas e insinuando que o pleito
será conturbado.

A escalada de afirmações de
tom golpista é usada para man-
ter sua base mais radical coesa,
mas sofre críticas de outros can-
didatos e representantes de Po-
deres, além de ter se tornado al-

vo de pressão internacional,
com sinalizações dos Estados
Unidos de que o sistema brasi-
leiro é seguro.

Como o Datafolha registrou a
pesquisa antes da renúncia de
Doria, o nome do tucano chegou
a ser testado em um cenário e ob-
teve 3%, insuficiente para promo-
ver grandes impactos no quadro
geral. Os pesquisadores foram às
ruas depois do anúncio do tuca-
no, nesta quarta e quinta.

Antes de Doria, já havia aban-
donado o páreo o ex-governador
do Rio Grande do Sul Eduardo
Leite, que constou no levanta-
mento de março como plano B do
tucanato caso a ala anti-Doria lo-
grasse êxito na tarefa de passar
por cima do resultado das prévias,
vencidas pelo paulista.

Leite, que na rodada anterior
marcou 1%, recuou no plano na-
cional, contrariando integrantes
de seu próprio partido e do PSD,
que tentou filiá-lo para a emprei-
tada, e hoje se encaminha para
disputar o Governo do Rio Gran-
de do Sul.

2º TURNO
O ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva (PT) lidera as pes-
quisas de segundo turno feitas pe-
lo Datafolha e ampliou a diferen-
ça em relação a seu principal ad-
versário, o presidente Jair Bolso-
naro (PL).

Lula marca 58% das intenções
de voto no segundo turno, en-
quanto Bolsonaro chega a 33%.
Na pesquisa anterior, de março, o
petista tinha 55% das intenções de
votos, contra 34% de Bolsonaro. A
vantagem do ex-presidente, por-
tanto, cresceu de 21 pontos per-
centuais para 25.

Votariam em branco ou nulo
8%, contra 10% antes, e 1% não sa-
be em qual deles votar –mesmo
índice anterior.

PRF afasta das ruas agentes que 
torturaram e mataram homem asfixiado 

A PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) decidiu ontem afastar das
atividades de policiamento os
agentes envolvidos na morte de
Genivaldo de Jesus Santos, 38,
em Sergipe.

A corporação disse que está
"comprometida com a apuração
inequívoca das circunstâncias
relativas à ocorrência".

"A PRF instaurou processo
disciplinar para elucidar os fatos
e os agentes envolvidos foram
afastados das atividades de poli-
ciamento."

Genilvado morreu na quarta-
feira passada após ser trancado
no porta-malas da viatura da
PRF onde os policiais detona-
ram uma bomba de gás lacri-

mogêneo.
O laudo do IML (Instituto

Médico-Legal) apontou que a
vítima sofreu insuficiência res-
piratória aguda provocada por
asfixia mecânica, segundo a Se-
cretaria de Segurança Pública
de Sergipe.

O caso ocorreu na cidade ser-
gipana de Umbaúba (a 101 km

de Aracaju).
Em boletim de ocorrência, os

policiais admitem que usaram
espargidor de pimenta e gás la-
crimogêneo, meios descritos
por eles como "tecnologias de
menor potencial ofensivo".

A Polícia Federal e o Ministé-
rio Público Federal investigam
o caso.

SERGIPE

SP abre 25 mil vagas
em cursos de tecnologia

PARCERIA

CRISTIANE GERCINA E NATALIE
VANZ BETTONI/FOLHAPRESS

Com uma taxa de desem-
prego de 12,3% no primeiro tri-
mestre, acima da média nacio-
nal de 11,1%, o estado de São
Paulo busca soluções para em-
pregar a população em busca
de trabalho. Por meio de par-
ceria, o governo estadual ofe-
rece 25 mil vagas em cursos
gratuitos nas áreas de tecnolo-
gia e inovação.

São quatro formações -
HTML Web Developer, NET
Fundamentals, Java Developer e
Java Script Game Developer-
com inscrições já abertas. As au-
las são online e, ao final, é emiti-
do certificado. Os cursos são
destinados a moradores do esta-
do de São Paulo, alfabetizados e
com idade mínima de 16 anos.

As inscrições podem ser fei-
tas no site www.cursosviarapi-
da.sp.gov.br/trilhas-sp-tech
até o dia 30 de agosto ou en-
quanto houver vagas.

As chances gratuitas são
fruto de parceria com a empre-
sa Digital Innovation One e,
segundo a secretária de De-
senvolvimento Econômico do
Estado de São Paulo, Zeina La-

tif, têm como objetivo capaci-
tar paulistas para um setor
com déficit de profissionais
qualificados.

"Nos preocupamos em ofe-
recer capacitações que au-
mentem a empregabilidade e
renda dos cidadãos. O Brasil
possui um déficit de mão de
obra no setor da tecnologia da
informação, e essas 25 mil va-
gas poderão ajudar a atender a
demanda", diz Latif.

Dados da Brasscom (Asso-
ciação das Empresas de Tecno-
logia da Informação e Comuni-
cação e de Tecnologias Digi-
tais) são de que, até 2025, o Bra-
sil pode enfrentar déficit anual
de 159 mil profissionais de soft-
ware e serviços de tecnologia
da informação. Além disso, a
demanda por esses profissio-
nais pode chegar a 800 mil.

O governo tem investido em
parcerias na tentativa de sanar
o desemprego no estado de São
Paulo. No Mutirão do Emprego,
realizado pelo Sindicato dos
Comerciários, a secretaria este-
ve presente oferecendo cursos.
Ao todo, mais 1.600 pessoas fo-
ram inscritas no Via Rápida e
no Bolsa Empreendedor du-
rante o mutirão do dia 16.

Procon quer que Google
explique como protege
celulares de roubo

SEGURANÇA

O Procon-SP notificou o
Google na quarta-feira para que
a empresa preste esclarecimen-
to sobre as medidas de seguran-
ça do sistema Android em caso
de roubo e furto de celulares.

A entidade quer saber se a
empresa oferece bloqueio de
sistema operacional para os
aparelhos que tiveram o Imei
(espécie de identidade do celu-
lar) vinculado a algum crime, e
se possui tecnologia para impe-
dir o funcionamento do sistema.

Segundo o diretor-executivo
do Procon, Guilherme Farid, foi
realizada uma reunião com re-
presentantes do Google. A em-
presa, porém, não compareceu
ao segundo encontro. "Deste
modo, encaminhamos a notifi-

cação para obter mais explica-
ções", afirma ele.

Como mostrou o jornal Fo-
lha de S.Paulo, a ação de qua-
drilhas que roubam celulares e
conseguem invadir contas ban-
cárias digitais deixou usuários
em alerta e com receio de usar
seus dispositivos nas ruas de
São Paulo.

Farid diz que esses episódios
levaram as pessoas a recorre-
rem ao Procon.

O órgão de defesa do consu-
midor também quer que a em-
presa esclareça se, quando o
Android é instalado no apare-
lho, o sistema operacional iden-
tifica e registra o Imei -e se gera
vinculação em algum banco de
dados do Google.

Aras arquiva pedido de Bolsonaro
para investigar Alexandre de Moraes
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, arquivou on-
tem à noite a representação
apresentada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) contra o ministro
Alexandre de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal Federal).

O argumento de Aras, segun-
do a Folha apurou com interlo-
cutor da PGR, é de que o arquiva-
mento foi decidido para que não
haja duplicidade, já que existe
uma ação idêntica no STF.

O procedimento está sob sigi-
lo e o seu teor não foi divulgado
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública.

Tanto Bolsonaro como Mo-
raes foram oficiados sobre o ar-
quivamento na tarde desta
quinta-feira.

A iniciativa de Bolsonaro, que
ingressou com o pedido à PGR
no último dia 18, foi mais um ca-
pítulo da ofensiva do presidente
contra a cúpula do Judiciário.
Moraes é relator de inquéritos

que têm como alvo o mandatário
e seus aliados.

Bolsonaro havia inicialmente
entrado no próprio Supremo
com ação contra Moraes, sob ale-
gação de abuso de autoridade.

À época, em mensagem en-
viada a aliados por um aplicativo,
o chefe do Executivo havia afir-
mado que adotou a medida devi-
do à postura do magistrado de
"desrespeito à Constituição e ao
desprezo aos direitos e garantias
fundamentais".

Para embasar as críticas ao
ministro, o presidente citou, no
texto que enviou a correligioná-
rios, a "injustificada investigação
no inquérito das fake news, quer
pelo seu exagerado prazo quer
pela ausência de fato ilícito".

No dia 18, o ministro Dias Tof-
foli, que se tornou o relator da
ação, negou dar prosseguimento
ao caso.

"Os fatos descritos na 'notícia-
crime' não trazem indícios, ainda
que mínimos, de materialidade
delitiva, não havendo nenhuma

possibilidade de enquadrar as
condutas imputadas em qual-
quer das figuras típicas aponta-
das", disse Toffoli na decisão.

O simples fato de o ministro
ser relator do inquérito, disse
Toffoli, "não é motivo para se
concluir que teria algum interes-
se específico, tratando-se de re-
gular exercício da jurisdição".

Bolsonaro recorreu da deci-
são de Toffoli no dia 24. Sua de-
fesa argumentou que o ministro
deveria ter enviado a ação con-
tra Moraes para análise da PGR
antes de decidir sobre o que foi
relatado.

Ele pediu que Toffoli recon-
siderasse sua decisão ou, caso o
ministro não se retrate, que o
plenário do STF decida se irá
"dar seguimento ao protocolo"
da ação, com o envio dos autos
à PGR.

De acordo com o recurso de
Bolsonaro, assinado pelo advo-
gado Eduardo Magalhães, o Su-
premo "tem entendido que não
cabe ao ministro relator de tal ex-

pediente a tomada de qualquer
providência" ao receber essa es-
pécie de "denúncia" feita pelo
presidente, chamada "notícia-
crime", "mas a ele incube tão so-
mente a obrigação de enviar tal
material para análise da Procura-
doria-Geral da República".

Toffoli ainda não se manifes-
tou a respeito desse recurso.

As ofensivas de Bolsonaro con-
tra Moraes, no campo político e
jurídico, continuaram, segundo o
entorno do presidente, porque is-
so agrega sua base de apoiadores
e funciona como cortina de fuma-
ça para problemas que o governo
não tem conseguido contornar,
como a alta inflação.

Bolsonaro, de acordo com es-
ses interlocutores do chefe do
Executivo, deve seguir afrontan-
do Moraes "dentro das quatro li-
nhas da Constituição", como
gosta de dizer o próprio presi-
dente. Por isso, segundo um in-
terlocutor, que ele não publicou
em suas redes sociais, nem seus
filhos, como de hábito.

PGR
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Mototaxista,
estudante e ex-
militar entre 
os mortos 

Entre as pelo menos 23 pes-
soas que morreram na opera-
ção policial da última terça-
feira na Vila Cruzeiro, favela na
zona norte do Rio de Janeiro,
estão um mototaxista, um es-
tudante de 16 anos e um ex-
militar que trabalhava em uma
loja de calçados, segundo as
famílias.

Os parentes dizem que Ri-
cardo José Cruz Zacarias Jú-
nior, 26, Douglas Costa Inácio
Donato, 23, e João Carlos Arru-
da Ferreira, 16, não tinham en-
volvimento com o tráfico, o
que contraria a versão inicial
da Polícia Militar, corroborada
pelo presidente Jair Bolsonaro
e pelo governador Cláudio
Castro (ambos do PL).

Eles constam na lista de
pessoas já identificadas que
deram entrada no IML (Insti-
tuto Médico Legal) divulgada
pela Polícia Civil ontem. A cor-
poração baixou o número ofi-
cial de mortos de 26 para 23,
afirmando que três corpos
eram de um confronto entre
traficantes em outra favela.

Os três, por sua vez, não es-
tão num documento interno
da PM que lista o nome e os
antecedentes criminais de dez
das pessoas mortas na ação do
Bope (Batalhão de Operações
Especiais da PM), em conjunto
com a PRF (Polícia Rodoviária
Federal) e a Polícia Federal.

Segundo as polícias, a ação
visava prender em flagrante
mais de 50 traficantes de vários
estados que sairiam em com-
boio à favela da Rocinha, na
zona sul da cidade. O plano,
porém, foi frustrado quando
uma das equipes à paisana foi
descoberta e atacada na entra-
da da comunidade, por volta
das 3h30.

As forças então colocaram
em prática uma "operação
emergencial", seguida de vá-
rias horas de confrontos. A tro-
ca de tiros acabou subindo até
uma área de mata que liga a
Vila Cruzeiro ao Complexo do
Alemão, conhecida como Ter-
ra Prometida, onde a maioria
foi baleada.

Familiares dizem que Ri-
cardo José era mototaxista e foi
alvejado enquanto levava uma
passageira até esse local, por-
que ela procurava pelo corpo
do irmão envolvido com o trá-
fico. Uma sobrinha que mora-
va com ele contou à reporta-
gem ter visto a mulher subindo
na moto momentos antes.

"Meu tio acordou quando
começou a operação e não foi
trabalhar, ficou em casa por-
que era muito medroso", diz
Maria -o nome foi trocado,
porque ela é menor de idade.
Ele saiu por volta das 11h e vol-
tou tempos depois para pegar
um galão de gasolina.

"Minha tia até brincou com
ele, falou que ele tinha apare-
cido num vídeo no Instagram
que alguém estava fazendo ao
vivo, ele riu e saiu de novo.
Olhei pela janela era umas
11h40 e vi ele com a garrafa de
gasolina na moto, e a mulher
esperando ele", afirma a estu-
dante. Segundo ela, mais aci-
ma, Ricardo José ainda passou
por um outro tio seu que tam-
bém é mototaxista. Ele chegou
a alertá-lo para que não subis-
se até a área da mata. "Não sa-
bemos por quê, porque ele era
muito medroso, mas ele conti-
nuou", diz a sobrinha. Não vol-
tou mais.

Familiares e amigos passa-
ram então a divulgar sua foto
como desaparecido nas redes
sociais, mas só o encontraram
horas depois no Hospital Esta-
dual Getúlio Vargas, para onde
policiais e moradores levaram
a maioria dos mortos e feridos.
Ele passou por uma cirurgia,
mas não resistiu.

Maria diz que o tio sempre
morou no bairro Jardim Amé-
rica (na zona norte) e por um
bom tempo trabalhou ven-
dendo balas na avenida Brasil,
mas se mudou para a Vila Cru-
zeiro no fim do ano passado
porque não estava conseguin-
do pagar as contas.

VILA CRUZEIRO

Atirador usou 
fuzil projetado
para matar 'em
tempo recorde'

O balanço dramático do mas-
sacre ocorrido em uma escola
primária do Texas está forte-
mente relacionado ao fato de
que o assassino, Salvador Ra-
mos, estava equipado com uma
variante civil de um fuzil de as-
salto militar projetado para fa-
zer o maior número possível de
vítimas em tempo recorde.

Conhecido nos Estados Uni-
dos como AR-15, trata-se de um
fuzil semiautomático com múl-
tiplas versões. Seu design militar
é M16, que pode ser descarrega-
do em modo automático. Ramos
conseguiu matar 19 alunos e
dois professores, apesar de a po-
lícia estar no local.

Mesmo antes disso, os AR-
15, de venda livre, já haviam
mostrado sua triste eficácia na
série de tiroteios que deixaram
os Estados Unidos de luto. "Não
existe uma diferença significa-
tiva entre esses fuzis e armas
militares", ressaltou o centro de
estudos especializado Violence
Policy Center. Em vários mas-
sacres nos Estados Unidos fo-
ram usados esses fuzis, dotados
de carregadores com grande
capacidade.

Em 1º de outubro de 2017, o
sexagenário que atirou do 32º
andar de um hotel em Las Ve-
gas, deixando 58 mortos e cerca
de 500 feridos durante um show
de música country, possuía vá-
rios desses fuzis.

"Essas armas são usadas para
cometer atos terríveis. São cha-
madas de máquinas de matar
perfeitas. Disparam em uma ve-
locidade vertiginosa balas que
atravessam corpos e causam
carnificinas terríveis", declarou
Joe Biden quando era vice-pre-
sidente de Barack Obama.

Em 1994, o Congresso dos Es-
tados Unidos aprovou uma lei
que proibiu por 10 anos os fuzis
de assalto e alguns carregadores
de grande capacidade. A proibi-
ção expirou em 2004 e não foi
renovada, apesar de múltiplas
tentativas.

O mercado desses fuzis extre-
mamente perigosos vai de vento
em popa. As fabricantes os apre-
sentam como objetos de caça,
esporte ou recreação, ou como a
melhor resposta para a necessi-
dade de autodefesa dos ameri-
canos.

As 19 crianças e duas profes-
soras mortas ontem em um ata-
que a tiros em uma escola na ci-
dade de Uvalde, no estado do
Texas (EUA), estavam na mes-
ma sala, onde o criminoso, Sal-
vador Ramos, de 18 anos, se en-
trincheirou e atirou indiscrimi-
nadamente, disse a polícia local
nesta quarta-feira.

Republicanos barram 
no Senado projeto contra
terrorismo doméstico 

acesso e porte de armas. A Casa
é hoje dividida em 50 parlamen-
tares de cada partido, e são ne-
cessários ao menos 60 votos pa-
ra qualquer aprovação do tipo.

Ontem, a Lei de Prevenção
contra o Terrorismo Doméstico
teve 47 votos a favor e 47 contra
(todos republicanos). O texto
permitiria a criação de unidades
específicas no FBI e nos depar-
tamentos de Justiça e Segurança
Nacional para o combate a esse
crime, mirando principalmente
supremacistas brancos.

Os republicanos afirmam que
já há leis contra esse grupo e o
terrorismo doméstico e acusam
democratas de politizar massa-

cres como o de Buffalo. Tam-
bém apontaram o risco de o pro-
jeto facilitar uma suposta perse-
guição a opositores do partido
do presidente Joe Biden.

"Nenhum de nós tem a ilusão
de que esse processo será fácil",
disse Chuck Schumer, líder de-
mocrata no Senado. Ele afirmou
que se dedicará nas próximas
duas semanas a negociar um
acordo bipartidário que permita
a aprovação de alguma legisla-
ção de controle de armas. Um
grupo de dez parlamentares se
reuniu nesta quinta após a vota-
ção no plenário para dar início
ao desenvolvimento dessas pro-
postas.
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Guardar a
Palavra do

Senhor

E stamos no 6º domingo do tempo pascal, o último an-
tes da Ascensão, que é também o domingo que co-

memora o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A
Igreja celebra nos próximos dias duas grandes festas: As-
censão e Pentecostes; convida-nos a ter os olhos postos
no Céu, a Pátria definitiva a que o Senhor nos chama. O
Evangelho (Jo 14, 23-29) apresenta o final do discurso da
despedida. Cristo promete aos seus discípulos enviar o
Espírito Santo: “Ele vos ensinará e recordará tudo o que
vos tenho dito”. Nesta semana que se inicia celebrare-
mos também a Festa de N. Sra. Auxiliadora (ou Auxílio
dos Cristãos), que é também o Dia de Oração pela China.

Na primeira leitura – At 15,1-2.22-29 – os judeus radi-
cais percorriam as comunidades afirmando que se con-
denariam se não fossem circuncidados de acordo com a
Lei de Moisés. Depois de celebrarem um concílio, chega-
ram às decisões inspiradas e importantes no momento. 

Na segunda leitura – Ap 21,10-14.22-23 – o Apóstolo
João, o vidente de Patmos, teve a visão da Nova Jerusa-
lém – cheia da glória divina, descendo do céu toda ilumi-
nada, não precisando da luz do sol e nem da lua, pois
basta-lhe a luz da glória divina. Neste domingo a Palavra
de Deus continua a nos falar da Igreja, da Comunidade
do Ressuscitado, comunidade que peregrina já há dois
mil anos na história humana, como um povo tão pobre,
tão débil, humanamente falando, mas também tão rico e
tão forte pela presença do Ressuscitado entre nós.  É,
ainda, o Apocalipse que nos apresenta, de modo belíssi-
mo, a glória da Jerusalém celeste, Esposa do Cordeiro,
nossa Mãe católica: “Mostrou-me a Cidade Santa, Jeru-
salém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando
com a glória de Deus”(Ap 21,10-11) – Esta Jerusalém glo-
riosa é a Igreja! Ela não nasce do povo, não nasce de um
projeto humano; ela nasce do coração do Pai, que, atra-
vés do Filho Jesus, doador do Espírito, chamou-nos, reu-
niu-nos, salvou-nos e fez de nós um novo povo, uma no-
va cidade, uma nova aliança, início de uma nova Huma-
nidade. A Igreja é a verdadeira Jerusalém, a verdadeira
Cidade de Deus, que desce do céu e que é santificada pe-
lo sangue do Cordeiro e, um dia, será totalmente transfi-
gurada na glória de Deus. Não na sua própria glória, mas
na de Deus, aquela glória que já brilha na face do Cristo
ressuscitado!

Ela é a herança e a realização plena do antigo povo de
Israel, ela é a plenitude do povo de Israel, é o Israel da
nova aliança. Por isso, “nas suas portas estavam escritos
os nomes das doze tribos de Israel” (Ap 21,12). Mas, a
Igreja é mais que Israel: ela é aberta a todos os povos,
suas portas são abertas para todos os lados: “havia três
portas do lado do oriente, três portas do lado norte, três
portas do lado sul e três portas do lado do ocidente” (Ap
21,13). A nova Jerusalém é católica, é aberta a todos,
aberta em todas as direções, pois nela todos os povos, to-
das as culturas terão abrigo. 

No Evangelho –  Jo 14,23-29 – o Amor de Deus em nós
é algo, realmente, maravilhoso e consolador, mas requer
a iluminação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus re-
corda toda a verdade revelada por Jesus e comunicada
pela Igreja. O Senhor prometera aos seus discípulos que,
passado um pouco de tempo, estaria com eles para sem-
pre. “Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me ve-
rá. Vós, porém, tornareis a ver-me…” (Jo 14,19-20). O Se-
nhor cumpriu a sua promessa nos dias em que permane-
ceu junto dos seus após a Ressurreição, mas essa presen-
ça não terminará quando subir com o seu Corpo glorioso
ao Pai, pois pela Sua Paixão e Morte nos preparou um lu-
gar na casa do Pai, “onde há muitas moradas. Voltarei e
tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, estejais
vós também” (Jo 14,2-3).

Os Apóstolos, que se tinham entristecido com a predi-
ção das negações de Pedro, são confortados com a espe-
rança do Céu. A volta a que Jesus se refere inclui a sua se-
gunda vinda no final dos tempos e o encontro com cada
alma quando se separar do corpo. A nossa morte será
precisamente o encontro com Cristo, a quem procura-
mos servir nesta vida e que nos levará à plenitude da gló-
ria. Será o encontro com aqu’Ele com quem falamos na
nossa oração, com quem dialogamos tantas vezes ao
longo do dia.

A meditação sobre o Céu deve também estimular-nos a
ser mais generosos na nossa luta diária “porque a espe-
rança do prêmio conforta a alma para que empreenda
boas obras” (São Cirilo de Jerusalém). O pensamento des-
se encontro definitivo de amor a que fomos chamados nos
ajudará a estar mais vigilantes nas nossas tarefas grandes
e nas pequenas, realizando-as de um modo acabado, co-
mo se fossem as últimas antes de irmos para o Pai.

O pensamento do Céu, agora que estamos próximos
da Festa da Ascensão, deve levar-nos a uma luta decidi-
da e alegre, por tirar os obstáculos que se interpõem en-
tre nós e Cristo, deve estimular-nos a procurar, sobretu-
do, os bens que perduram e a não desejar a todo custo as
consolações que acabam.

A Igreja, nova Jerusalém está toda imersa em Deus e
no seu Cristo. Ela mesma é templo de Deus no Espírito
Santo! Ela vive na luz do Cristo, apesar de caminhar nas
trevas deste mundo! Para o mundo, que somente pode
enxergar a Igreja na sua realidade exterior, ela é apenas
mais uma instituição, entre tantas do mundo. Mas, para
nós, que cremos, para nós somos Igreja viva, para nós
que dela nascemos e nela vivemos, para nós que nos nu-
trimos de seus sacramentos, ela é muito mais, ela é este
admirável mistério de fé! É isto que queremos dizer
quando dizemos: “Creio na Igreja, una, santa, católica e
apostólica”. Renovemos nossa fé na Igreja e mergulhe-
mos cada vez mais no seu mistério, pois é aí, é aqui, que
podemos viver na nossa vida o mistério e a salvação do
Cristo, nosso Deus.

O
s senadores do Parti-
do Republicano con-
seguiram barrar on-

tem o avanço das discussões de
um projeto contra o terrorismo
doméstico que configurou a pri-
meira tentativa de resposta dos
democratas aos ataques a tiros
mais recentes no país -os mas-
sacres num supermercado de
Buffalo, no último dia 14, e nu-
ma escola de Uvalde, na terça-
feira passada.

O texto já tinha sido aprovado
na Câmara na semana passada,
ainda na esteira do caso de Buffa-
lo, para o qual a polícia investiga
motivações raciais, já que o atira-
dor havia publicado um manifes-
to para justificar sua ação basea-
do em teorias racistas.

Senadores democratas já
contavam com o fracasso do
projeto, mas insistiram na vota-
ção como forma de marcar posi-
ção e enfatizar a oposição repu-
blicana a leis mais duras sobre
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