
TURISMO

Estados podem
reduzir tributo
para evitar
perdas maiores 

DIESEL

Bombardeados com propos-
tas que buscam limitar a co-
brança de ICMS sobre combus-
tíveis e energia, os secretários
estaduais de Fazenda indicaram
ontem que podem ceder e redu-
zir a tributação do diesel en-
quanto ganham tempo para dis-
cutir os projetos com maior po-
tencial de dano às finanças dos
estados. O gesto feito pelos se-
cretários em reunião com o pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), inclui uma
proposta para derrubar as alí-
quotas fixas sobre o diesel que
passariam a valer em 1º de julho
e que estão sendo questionadas
no STF. Uma reunião do Confaz
(Conselho Nacional de Política
Fazendária) deve ocorrer hoje
para decidir sobre a adoção da
cobrança do ICMS do diesel so-
bre a média móvel de preços dos
últimos 60 meses, exatamente
como queriam o governo fede-
ral e o Congresso. A proposta
enfrentava resistência dos se-
cretários estaduais, mas a pres-
são crescente levou à decisão de
se fazer um gesto estratégico na
tentativa de evitar perdas ainda
maiores. A adoção da média
móvel se daria até o fim do ano.
"Não queremos mais ficar insis-
tindo em convicções técnicas",
disse o secretário de Fazenda de
Pernambuco, Décio Padilha,
que também preside o Comse-
faz, colegiado que reúne os se-
cretários estaduais. "Vamos tra-
balhar a possibilidade, e muitos
secretários concordam com is-
so, de revogar o Convênio 16 na
íntegra", disse Padilha. O convê-
nio 16 é o que fixou uma alíquo-
ta fixa de R$ 1,006 por litro de
diesel, com fatores de ajuste
que, na prática, serviam para ca-
da estado dar um desconto e
manter a alíquota antiga. O go-
verno federal, por sua vez, espe-
rava forçar uma redução no
ICMS sobre o diesel e conside-
rou a regulamentação um drible
à lei aprovada no Congresso no
início de março. A expectativa
dessa ala é que a medida possa
garantir algum alívio no preço
em um momento de alta na co-
tação do petróleo. 

Entrada de estrangeiro em 2022
é 60% maior que em todo 2021

A entrada de estrangeiros com visto de turista no Brasil de janeiro
a abril deste ano foi de 962 mil pessoas, número 60% maior do que as
596,7 mil entradas registradas em todo o ano de 2021. O dado consta
no Sistema de Tráfego Internacional (STI), da Polícia Federal, e foi
divulgada nesta segunda-feira (30) pela Agência Brasileira de Pro-
moção Internacional do Turismo (Embratur). A diferença chega a

685% na comparação dos primeiros quatro meses deste ano com o
mesmo período de 2021, quando 122,6 mil estrangeiros entraram no
país, em meio a restrições ao turismo ainda em vigor no Brasil e no
mundo devido à pandemia da covid-19. Os dados corroboram outros
divulgados pela Embratur neste mês, que demonstram uma retoma-
da acelerada do setor turístico brasileiro. PÁGINA 2

A parcela de eleitores que pretende votar no ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) (foto) no pleito de outubro é maior entre
quem recebe o Auxílio Brasil, programa sucessor do Bolsa Famí-
lia, e entre quem ainda tem medo de se infectar com o coronaví-
rus. O petista também tem mais aderência entre os que acreditam
que armas não tornariam a sociedade brasileira mais segura e en-
tre os que confiam nas urnas eletrônicas. Mesmo assim, cerca de

metade de seus apoiadores acha que as Forças Armadas devem
participar da contagem dos votos. Veja abaixo o que pensam as
pessoas que têm Lula como sua primeira opção para presidente
sobre esses quatro temas: economia, armas, pandemia e urnas.
Entenda também seu perfil, em geral mais pobre, mais negro,
mais indígena, mais jovem, mais nordestino, menos escolarizado
e mais católico. PÁGINA 3

DATAFOLHA

TRAGÉDIAS

Lula vai melhor entre quem recebe
Auxílio Brasil e tem medo de Covid

Os temporais que assolaram os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Pernambuco, entre dezembro do ano passado e maio
deste ano, deixaram um saldo de ao menos 405 mortes em um perío-
do de seis meses. A maior parte das vítimas foi registrada em Petrópo-
lis, na região serrana no Rio de Janeiro, e na região metropolitana do
Recife. Dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres,
ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, apontam que es-
tão em vigência 910 decretos federais de emergência ou calamidade

por causa de chuvas intensas, enxurradas, alagamentos, inundações e
deslizamentos. Os estados de Minas Rerais e Bahia concentram mais
de dois terços dos decretos. Maranhão, Rio de Janeiro e Pará apare-
cem na sequência como os estados mais atingidos. Em Pernambuco,
epicentro os temporais registrados neste final de maio, 14 municípios
tiveram emergência reconhecida nesta segunda-feira. "Infelizmente,
essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus proble-
mas", afirmou o presidente Jair Bolsonaro (PL). PÁGINA 3

País tem mais de 400 mortes após temporais Confiança 
de serviços 
e comércio
sobe em maio

FGV
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Economia

Bolsa cai 0,8% puxada
por ações da Eletrobras
e da Petrobras
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Com fortes perdas das
ações das estatais Petrobras e
Eletrobras, a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) des-
toou dos pares internacionais
e fechou o pregão de ontem
em queda de 0,81%, aos
111.032 pontos.

Os papéis ordinários da
Eletrobras recuaram 3,36%,
após assembleia de debentu-
ristas de Furnas, subsidária da
empresa de energia, terminar
sem definição sobre aporte na
Madeira Energia, controlado-
ra da hidrelétrica Santo Antô-
nio, em Rondônia.

O aporte é importante para
dar continuidade à capitaliza-
ção da Eletrobras, que vai di-
luir a participação do Estado
de 72% para 45%. O prospecto
que trata da operação deter-
mina que Furnas precisa do si-
nal verde de seus debenturis-
tas até o dia 6; caso contrário, a
privatização da estatal será
suspensa.

No câmbio, o dólar oscilou
próximo da estabilidade frente
ao real, em uma sessão de me-
nor liquidez por conta do fe-
riado do Memorial Day nos
Estados Unidos, e terminou o
dia em leve alta de 0,31%, a R$
4,7540 para venda.

Também pesou negativa-
mente para a Bolsa brasileira
nesta segunda a forte queda
das ações da Petrobras, após
novas declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) so-
bre a empresa.

As ações ordinárias da pe-
troleira estatal cederam 2,16%,
enquanto as preferenciais re-
cuaram 1,99%, na contramão
do preço do petróleo no mer-
cado internacional, que mar-
cou valorização de quase 2% e
superou o nível dos US$ 120.

No mercado internacional,
os preços do petróleo subiram
acima de US$ 120 (R$ 569) o
barril nesta segunda, alcan-
çando o maior nível em mais
de dois meses, enquanto os
agentes de mercado esperam
para ver se uma reunião da UE
(União Europeia) chegaria a
um acordo sobre a proibição
das importações de petróleo
russo.

Com alta de cerca de 1,1%,
os papéis da Vale acompanha-
ram a alta do minério de ferro
no mercado internacional e
impediram uma queda mais
intensa da Bolsa, no embalo
da redução nas restrições de
mobilidade na China..

Nos juros futuros, o contra-
to para janeiro de 2023 avan-
çou de 13,33% para 13,41%,
enquanto o papel para 2027
passou de 11,93% para 12,22%.

Nas Bolsas asiáticas, o
Hang Seng, de Hong Kong, fe-
chou o primeiro pregão da se-
mana em alta de 2,06%, e o CSI
300, da China, avançou 0,69%.
Já o Nikkei, de Tóquio, subiu
2,19%.

No mercado europeu, o
FTSE-100, de Londres, avan-
çou 0,19%, e o CAC-40, de Pa-
ris, subiu 0,72%. O DAX, de
Frankfurt, teve alta de 0,79%.
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Entrada de estrangeiro em 2022
é 60% maior que em todo 2021
A

entrada de estrangei-
ros com visto de turis-
ta no Brasil de janeiro

a abril deste ano foi de 962 mil
pessoas, número 60% maior do
que as 596,7 mil entradas regis-
tradas em todo o ano de 2021.

O dado consta no Sistema de
Tráfego Internacional (STI), da
Polícia Federal, e foi divulgada
nesta segunda-feira (30) pela
Agência Brasileira de Promo-
ção Internacional do Turismo

(Embratur).
A diferença chega a 685% na

comparação dos primeiros qua-
tro meses deste ano com o mes-
mo período de 2021, quando
122,6 mil estrangeiros entraram
no país, em meio a restrições ao
turismo ainda em vigor no Brasil
e no mundo devido à pandemia
da covid-19.

Os dados corroboram outros
divulgados pela Embratur neste
mês, que demonstram uma re-

tomada acelerada do setor turís-
tico brasileiro. A Malha Aérea
Internacional, por exemplo, re-
gistrou 2.983 voos em abril, alta
de 191,21% em comparação
com o mesmo mês de 2021.

O acréscimo maior são dos
trechos envolvendo a Europa.
Em abril deste ano foram 921
voos, ante 219 em abril do ano
passado. O número de assentos,
nesse caso, saltou de 71.704 para
280.410.

Apesar do reaquecimento, a
malha aérea brasileira ainda
opera com cerca de 51% de sua
capacidade habitual registrada
antes da pandemia, em 2019.

Estudo produzido pela con-
sultoria britânica Global Data e
divulgado na semana passada
pela Embratur indica que as
viagens internacionais no Bra-
sil e na América Latina devem
voltar aos níveis pré-pandemia
até 2024.

MERCADOS

Índices de Confiança de Serviços 
e do Comércio sobem em maio
VITOR ABDALA/ABRASIL 

Os índices de Confiança de
Serviços (ICS) e do Comércio
(ICC) cresceram de abril para
maio deste ano, segundo dados
divulgados ontem pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). O
ICC subiu 7,4 pontos e atingiu

93,3 pontos, em uma escala de
zero a 200 pontos, o maior nível
desde outubro de 2021 (94,2
pontos).  

Já o ICS teve alta de 2,1 pon-
tos e chegou a 98,3 pontos, o
maior patamar também desde
outubro de 2021 (99,1 pontos).

Os seis principais segmentos

do ICC, que mede a confiança
do empresariado do comércio
do país, tiveram alta de abril pa-
ra maio. O Índice da Situação
Atual, que avalia a percepção
dos empresários sobre o pre-
sente, subiu 8,2 pontos. O Índi-
ce de Expectativas, que avalia a
confiança no futuro, avançou

6,1 pontos.
Já no ICS, que mede a con-

f i a n ç a  d o  e m p r e s a r i a d o  d e
serviços, a alta atingiu 9 dos
13 segmentos pesquisados. O
Í n d i c e  d e  S i t u a ç ã o  A t u a l
avançou 2,1 pontos, enquanto
o Índice de Expectativas subiu
1,9 ponto.

FGV

Definição do aporte de Furnas a
Santo Antônio fica para 6 de junho
ALEXA SALOMÃO/FOLHAPRESS

Houve quórum parcial na as-
sembleia de debenturistas reali-
zada ontem para avaliar um
aporte de Furnas, subsidiária da
Eletrobras, à Madeira Energia,
controladora da hidrelétrica
Santo Antônio, em Rondônia.

Foram feitas chamadas de in-
vestidores para duas séries de
debêntures. No caso da primeira
série, concentrada em grandes
investidores, houve quórum e foi
dado aval à operação. Era preci-
so reunir 50% dos investidores.

No entanto, não se formou
esse quórum para a segunda sé-
rie, mais pulverizada, e a defini-
ção ficou para nova assembleia,

marcada para 6 junho.
O aporte é importante para

dar continuidade à capitaliza-
ção da Eletrobras, que vai diluir
a participação do Estado de 72%
para 45%. O prospecto que trata
da operação determina que Fur-
nas precisa do sinal verde de
seus debenturistas até o dia 6;
caso contrário, a privatização da
estatal será suspensa.

A sinalização, no entanto, é
positiva. Como foram reunidos
33% dos investidores da segun-
da série, mantida essa participa-
ção na nova assembleia será
possível bater o martelo em re-
lação ao aporte. Na segunda as-
sembleia, o quórum mínimo é
de 30%. O Bradesco BBI está

conduzindo o processo.
Furnas é sócia da Madeira

Energia, com 43% de participa-
ção, e anunciou que se prepara
para assumir uma capitalização
na empresa, que precisa chegar
a R$ 1,5 bilhão. Esse aporte vai
cobrir os custos da derrota de
Santo Antônio em uma corte
arbitral.

Para fazer essa capitalização,
no entanto, a empresa precisa
de aval dos detentores de de-
bêntures emitidas por ela em
2019.

Entre os demais acionistas da
Madeira Energia, a Cemig (que
tem 8,53% de participação) co-
municou que não vai aderir, en-
quanto os demais, Odebrecht

(18,25%), rebatizada de Novo-
nor, o fundo Caixa FIP Amazô-
nia Energia (19,63%) e a SAAG
Investimentos (10,53%), com
participação da Andrade Gutier-
rez, não manifestaram interesse
em contribuir com o aporte.

Sendo assim, feita essa inje-
ção de capital, Furnas assumirá
o controle da empresa, chegan-
do a 70% de participação.

Se Furnas não conseguir
cumprir todas as exigências fi-
nanceiras para fazer frente à
sentença da arbitragem, ocorre-
rá o chamado cross default –a
execução de dívidas e garantias
de Furnas e Eletrobras. O risco
de isso ocorrer, no entanto, é
considerado remoto.

ELETROBRAS

Inflação do aluguel
sobe 0,52% em maio

IGP-M

O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no
reajuste dos contratos de alu-
guel, registrou inflação de 0,52%
em maio deste ano. A taxa ficou
abaixo das observadas no mês
anterior (1,41%) e em maio de
2021 (4,10%).  

Com o resultado, o IGP-M
acumula taxas de inflação de
7,54% no ano e de 10,72% em 12
meses. Em maio de 2021, o IGP-
M acumulava alta de 37,04% em
12 meses.

A queda da taxa de abril para
maio foi puxada pelos preços no
atacado e no varejo. O Índice de
Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que mede o atacado, caiu
de 1,45% em abril para 0,45% em
maio. O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), que mede o
varejo, passou de 1,53% em abril
para 0,35% em maio.

Por outro lado, o Índice Na-
cional de Custo da Construção
(INCC) recuou de 0,87% para
1,49% no período.

Lira quer pressionar
governo por subsídos  

COMBUSTÍVEIS

O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), afirmou
em entrevista divulgada ontem
que o Congresso vai apertar o
governo para que tome uma de-
cisão sobre subsidiar ou não os
combustíveis, em tentativa de
amenizar a pressão inflacioná-
ria gerada pelo aumento do die-
sel e da gasolina. Lira afirmou
que a medida já é adotada por
petrolíferas públicas e privadas
do mundo e que o Brasil deveria
seguir o mesmo caminho.  

"Vamos apertar esta semana
o governo para que ele decida
por fazer ou não subsídio no
combustível", disse. "Os gover-
nos dos países mais avançados

estão dando subsídios para a al-
ta dos combustíveis, que é um
problema mundial e interfere
na vida de qualquer brasileiro."

A discussão sobre concessão
de subsídios a combustíveis vol-
tou a ganhar força nas últimas
semanas, após a substituição do
almirante Bento Albuquerque
pelo economista Adolfo Sachsi-
da no Ministério de Minas e
Energia. Deputados de partidos
do centrão –como PL, PP e Re-
publicanos–, que apoiam a ree-
leição do presidente Jair Bolso-
naro (PL), defendem a conces-
são de subsídios a vários tipos
de combustíveis, incluindo a
gasolina e o diesel.

Indicador de Consumo de bens
industriais cresceu 1,1% em março
PEDRO RAFAEL VILELA/ABRASIL 

O Indicador de Consumo Apa-
rente de Bens Industriais, medi-
do pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), cres-
ceu 1,1% em março deste ano, na
comparação com fevereiro. O da-
do foi divulgado ontem.  

De acordo com o indicador
do Ipea, a produção brasileira
destinada ao consumo nacional
cresceu 0,8% em março. Já as
importações de bens industriais
avançaram 2,7% no mesmo pe-
ríodo, após uma sequência de
quatro quedas consecutivas.

No acumulado primeiro tri-
mestre deste ano, o indicador
recuou 0,6% na margem, com
alta de 0,1% na produção de
bens nacionais e redução de
5,4% nas importações de bens
industriais.

Na análise das grandes cate-
gorias econômicas, o Ipea apon-
ta crescimento generalizado em
março, com destaque para os
segmentos de bens de capital
(bens que servem para produção
de outros) e de bens intermediá-
rios (produtos para fabricação
de máquinas ou equipamentos),
que avançaram 3,8% e 1,6%, res-

pectivamente, sobre fevereiro.
Na comparação com março

de 2021, todos os segmentos
apresentaram queda. "O fraco
desempenho observado em ja-
neiro explica o resultado adver-
so no primeiro trimestre deste
ano", aponta o instituto.

DEMANDA INTERNA
A demanda interna por bens

da indústria de transformação
avançou 1% sobre fevereiro,
mas acumula queda de 1,2% no
trimestre encerrado em março
deste ano. A extrativa mineral
teve alta de 4% em março, e acu-

mula alta 5,2% no primeiro tri-
mestre de 2022. No acumulado
em doze meses, as indústrias ex-
trativas subiram 21,3%.

Na análise setorial, 14 dos 22
segmentos tiveram variação po-
sitiva. Os segmentos de outros
equipamentos de transporte e
de veículos apresentaram os
melhores resultados em março,
com altas de 7,2% e 5,4%, res-
pectivamente. No primeiro tri-
mestre de 2022, oito segmentos
registraram crescimento, com
destaque para o consumo apa-
rente de outros equipamentos
de transporte, com alta de 5,3%.

IPEA
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Prefeitura cobra 
para entrada de
turistas em Ubatuba

PEDÁGIO

FLÁVIA
ALBUQUERQUE/ABRASIL

Turistas que quiserem en-
trar na cidade de Ubatuba, no
litoral norte de São Paulo, já
podem conferir as orientações
no site da concessionária res-
ponsável pela administração
do serviço. A plataforma tam-
bém informa sobre a solicita-
ção de isenção da taxa. A medi-
da faz parte do esforço da pre-
feitura de Ubatuba, por meio
da Secretaria do Meio Ambien-
te, para implantação da taxa de
preservação ambiental (TPA).  

De acordo com a prefeitura,
as taxas ambientais estão pre-
vistas em lei e serão cobradas
de veículos motorizados que
ingressarem no município,
mediante sistema de arreca-
dação e cobrança remota. O
objetivo é arrecadar recursos
para investir na mitigação e
compensação dos impactos
socioambientais gerados pelo
grande fluxo de pessoas que
visitam Ubatuba.

“A previsão de início dos
testes da cobrança é o mês de
junho. Ainda estamos traba-
lhando em alguns detalhes do
sistema, mas as solicitações de
isenção podem ser feitas pelo
site, onde já é possível se ca-
dastrar”, explicou o secretá-
rio-adjunto de Meio Ambien-
te, Guilherme Adolpho.

VALORES
Os valores a serem cobra-

dos são os seguintes: R$ 3,50
(três reais e cinquenta centa-
vos) para motocicletas; R$
13,00 (treze reais) para veícu-
los de pequeno porte; R$ 19,50
(dezenove reais e cinquenta
centavos) para veículos utilitá-
rios (caminhonetes e kombis);
R$ 39,00 (trinta e nove reais)
mais a taxa da Companhia
Municipal de Turismo de Uba-
tuba (Comtur) para veículos
de excursão (vans); R$ 59,00
(cinquenta e nove reais) mais
taxa da Comtur para micro-
ônibus e caminhões; R$ 92,00
(noventa e dois reais) mais ta-
xa da Comtur para ônibus.

ISENÇÃO
Estarão isentos da cobran-

ça veículos que estejam de

passagem rápida por Ubatuba,
com período inferior a quatro
horas. Também estão isentas
ambulâncias, veículos oficiais,
carros fortes e carros fúnebres
devidamente cadastrados no
município.

Ficam isentos - desde que
previamente cadastrados no
município - os veículos presta-
dores de serviços ou que reali-
zem abastecimento para o co-
mércio local; veículos de em-
presas concessionárias de servi-
ços de eletricidade, telefonia fi-
xa e móvel, saneamento básico
e de transporte público coletivo.

Também não pagam a taxa
os veículos de pequeno porte
de pessoas que comprovada-
mente trabalhem, exerçam
profissão ou prestem serviço de
maneira não eventual no muni-
cípio; veículos de propriedade
daqueles que comprovem resi-
dência no município de Ubatu-
ba; veículos em nome de pro-
prietários de imóveis ou de
cônjuges, filhos e pais de pro-
prietários, sendo permitido o
cadastro de no máximo dois
veículos para cada imóvel. To-
dos devem estar cadastrados.

Os outros veículos que não
precisarão fazer o pagamento
são os veículos de transporte
coletivo que transportem tra-
balhadores de outros municí-
pios, e cargas para abasteci-
mento do comércio e presta-
dores de serviços do municí-
pio, previamente cadastrados
mediante apresentação do
contrato de prestação de servi-
ços e/ou nota fiscal de venda;
veículos com licenciamento
nos municípios de Ilhabela,
São Sebastião, Caraguatatuba,
Paraty, Cunha, São Luiz do Pa-
raitinga e Natividade da Serra.

O cadastramento prévio dos
veículos para a isenção da taxa
pode ser feito presencialmente
no Centro de Atendimento
TPA, rua Dona Maria Alves 529
– Centro, ou pelo portal TPA
(por meio do perfil de usuário
com login e senha previamen-
te registrados), além do site da
concessionária.

Veículos que eventualmen-
te entrarem no município sem
o cadastro terão o prazo máxi-
mo de 72 horas para regulari-
zar a situação.

DATAFOLHA

Lula vai melhor entre quem
recebe Auxílio e teme Covid
JÃLIA BARBON/FOLHAPRESS

A
parcela de eleitores
que pretende votar no
ex-presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva (PT) no pleito de
outubro é maior entre quem rece-
be o Auxílio Brasil, programa su-
cessor do Bolsa Família, e entre
quem ainda tem medo de se in-
fectar com o coronavírus.

O petista também tem mais
aderência entre os que acreditam
que armas não tornariam a socie-
dade brasileira mais segura e en-
tre os que confiam nas urnas ele-
trônicas. Mesmo assim, cerca de
metade de seus apoiadores acha
que as Forças Armadas devem
participar da contagem dos votos.

Veja abaixo o que pensam as
pessoas que têm Lula como sua
primeira opção para presidente
sobre esses quatro temas: econo-
mia, armas, pandemia e urnas.
Entenda também seu perfil, em
geral mais pobre, mais negro,
mais indígena, mais jovem, mais
nordestino, menos escolarizado e
mais católico.

Os assuntos foram questiona-
dos na última pesquisa Datafolha,
feita com 2.556 pessoas acima de
16 anos em 181 cidades de todo o
país nos dias 25 e 26 de maio. O le-
vantamento foi contratado pelo
jornal Folha de S.Paulo e está re-
gistrado no TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) sob o número BR-
05166/2022.

A margem de erro total é de
dois pontos percentuais, para

mais ou menos. É importante
ponderar, porém, que ela aumen-
ta quando se considera apenas os
que votarão em cada candidato.
Dentro dessa amostra, são 1.234 a
favor de Lula, 693 a favor de Jair
Bolsonaro (PL) e 179 a favor de Ci-
ro Gomes (PDT).

1. ECONOMIA
Enquanto 66% dos brasileiros

no geral acham que a economia
do país piorou nos últimos meses,
o número sobe para 84% entre os
eleitores de Lula. Quando per-
guntados sobre a sua própria si-
tuação econômica, a comparação
também é de 52% para 70%.

As parcelas são muito superio-
res às dos apoiadores de Bolsona-
ro e um levemente superiores aos
de Ciro. Para pouco mais da me-
tade dos que pretendem votar no
petista, a situação econômica do
Brasil tem muita influência no vo-
to para presidente.

Um quarto deles recebem aju-
da financeira do Auxílio Brasil -
patamar também acima dos 12%
de Ciro e dos 16% de Bolsonaro,
que reformulou e rebatizou o pro-
grama de transferência de renda.
Três em cada quatro dos benefi-
ciários que apoiam o petista, po-
rém, acham insuficiente o valor,
que é de no mínimo R$ 400.

2. ARMAS
Oito em cada dez eleitores de

Lula discordam das frases: "a so-
ciedade brasileira seria mais se-
gura se as pessoas andassem ar-

madas para se proteger da violên-
cia", "é preciso facilitar o acesso
de pessoas às armas" e "o povo ar-
mado jamais será escravizado".

A parcela é maior que a dos
apoiadores de Bolsonaro, mas in-
ferior à dos apoiadores de Ciro,
que têm uma discordância um
pouco mais alta mas ainda dentro
das margens de erro.

3. PANDEMIA
As pessoas que pretendem vo-

tar em Lula são as que mais
acham que a pandemia está fora
de controle no país (17%, contra
10% em Bolsonaro e 6% em Ciro).
Quase sete em cada dez delas ava-
liam o desempenho de Bolsonaro
em relação ao tema como ruim ou
péssimo.

Consequentemente, os lulis-
tas são os que mais temem se in-
fectar com o coronavírus -75%
têm muito ou um pouco de me-
do. A taxa de vacinação deles,
portanto, é maior: 98% declaram
que se imunizaram, apesar de
apenas 58% terem tomado a do-
se de reforço.

Quase todos os seus eleitores
(99%) concordam que o governo
federal deveria fornecer a vacina
gratuitamente para toda a popu-
lação em 2023.

4. URNAS ELETRÔNICAS
A pesquisa aponta que 83%

dos que pretendem votar em Lula
confiam um pouco ou muito nas
urnas eletrônicas -contra 58% en-
tre quem tende a escolher Bolso-

naro. Por isso, a maioria deles
(57%) não acredita na chance de
haver fraude nas eleições, como
diz o atual presidente.

Apesar disso, a mesma parcela
dos adeptos do petista acha que
os ataques e ameaças de Bolsona-
ro devem ser levados a sério pelas
instituições do país e cerca de me-
tade (48%) concorda total ou par-
cialmente que as Forças Armadas
devem participar da contagem
dos votos.

5. PERFIL
O eleitor de Lula é ligeiramente

mais masculino (39% dos ho-
mens o citaram como primeira
opção espontaneamente, contra
36% das mulheres), apesar de a
diferença estar dentro da margem
de erro e ser menor do que entre
os eleitores de Bolsonaro (de 27%
e 18%, respectivamente).

Também é mais jovem: suas
intenções de voto são de 43% en-
tre quem tem de 16 a 24 anos e cai
para 36% entre idosos acima de 60
anos, ao contrário do rival. O pe-
tista é a escolha de quase metade
dos estudantes e da maioria dos
estagiários e aprendizes.

Costuma angariar mais votos
ainda entre quem ganha até dois
salários mínimos por mês (44%
desse grupo o menciona), entre
quem cursou apenas o ensino
fundamental (43%) e entre nor-
destinos (49%). Ele abre vanta-
gem do concorrente entre católi-
cos e pretos, mas indígenas são os
que mais destoam, com 59%.

Brasil tem dois casos suspeitos
de varíola dos macacos

O Ministério da Saúde infor-
mou ontem que o Brasil tem dois
casos suspeitos de varíola dos ma-
cacos, um no Ceará e outro em
Santa Catarina. Nenhum caso foi
confirmado até o momento.

A secretaria de saúde do Ceará
afirmou que a principal suspeita,
no entanto, é de varicela (catapo-
ra). O paciente mora em Fortale-
za, capital do estado, não esteve
em nenhum lugar com casos con-
firmados de varíola dos macacos
nem teve contato com pessoas
contaminadas.

A secretaria estadual disse que
todas as medidas recomendadas
foram adotadas, como "isolamen-
to domiciliar, busca de contatos e
coleta de material para exames,
que está em processamento".

Em Santa Catarina, o caso em
investigação é o de uma mulher
de 27 anos que mora em Dionísio
Cerqueira, cidade que faz divisa
com o Paraná e está na fronteira
com a Argentina. Os sintomas co-
meçaram na terça-feira passada e
a paciente precisou de internação
hospitalar. A secretaria estadual

de saúde disse que o centro de vi-
gilância foi notificado na sexta-fei-
ra). A mulher teve erupções cutâ-
neas em diferentes partes do cor-
po, febre, disfagia (dificuldades
para engolir), dores musculares,
fraqueza e aumento dos gânglios
linfáticos. A secretaria de saúde de
Santa Catarina afirmou que a pa-
ciente está sendo monitorada pela
vigilância do município e aguarda
o resultado de exames laborato-
riais para outras doenças.

"A paciente iniciou os sintomas
em 24 de maio, com o apareci-

DOENÇA

Média móvel de novas
internações sobe 74% 

COVID-19

PATRÍCIA
PASQUINI/FOLHAPRESS

Dados da plataforma SP Co-
vid-19 Info Tracker, criada por
pesquisadores da USP e da
Unesp com apoio da Fapesp pa-
ra acompanhar a evolução da
pandemia, mostram que a mé-
dia móvel de novas internações
(UTI e enfermaria) aumentou
74% no estado de São Paulo em
três semanas. Foram compara-
dos os dias 6 e 27 de maio, quan-
do as médias alcançaram 176 e
306, respectivamente.

O índice é o reflexo do au-
mento de casos registrados nos
últimos dias. Nas semanas ante-
riores -dias 13 e 20 do mesmo
mês-, as médias móveis registra-
das foram de 191 e 238, respecti-
vamente.

Em relação ao percentual de
ocupação de leitos de UTI e en-
fermaria observado no mesmo
período, o incremento também
foi de 74%.

No dia 27 de maio, 2.276 pa-
cientes estavam hospitalizados
com suspeita ou confirmação de
Covid-19 no estado, contra
1.307 no dia 6. Em 20 de maio, as
internações somaram 1.713 e,
sete dias antes, 1.466.

Segundo Wallace Casaca,
coordenador da plataforma, os
dados indicam a formação de
uma nova onda de Covid, me-
nos letal mas ainda muito agres-
siva com relação à velocidade

dos novos contágios.
"Nas últimas semanas, houve

incremento de 74% nas interna-
ções por Covid no estado, além
da extrapolação do teto da taxa
de transmissão no mesmo pe-
ríodo, levando a um aumento
desenfreado de novos infecta-
dos pela doença", afirma.

Ele aponta que a alta está re-
lacionada fatores como "aban-
dono de medidas sanitárias bá-
sicas, como uso de máscaras, a
perda da imunidade natural e
vacinal ao longo dos últimos
quatro meses, estagnação da
aplicação das doses de reforço e
o avanço de novas sublinhagens
da Ômicron, mais transmissí-
veis e propensas a escape".

"É necessário redobrar os
cuidados, inclusive aqueles que
adquiriram a doença no início
do ano", orienta.

Na capital paulista, a média
móvel de novas internações
(considerando UTI e enferma-
ria) subiu de 72, no dia 6 de
maio, para 122 -um salto de 69%
em 21 dias. Nas comparações
entre 27 de maio com sete e 14
dias anteriores, os aumentos fo-
ram da ordem de 37% e 58%,
respectivamente.

A alta também se manteve no
número de internados. No dia 6
de maio, 610 pacientes ocupa-
vam leitos de UTI ou enfermaria
na cidade.  Três semanas de-
pois, esse número aumentou
57% -959.

Brasil registra mais de 400 mortes
após temporais em seis meses
JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

Os temporais que assolaram os
estados da Bahia, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Pernambuco, en-
tre dezembro do ano passado e
maio deste ano, deixaram um sal-
do de ao menos 405 mortes em
um período de seis meses.

A maior parte das vítimas foi
registrada em Petrópolis, na re-
gião serrana no Rio de Janeiro,
e na região metropolitana do
Recife.

Dados do Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres,
ligado ao Ministério do Desenvol-
vimento Regional, apontam que
estão em vigência 910 decretos fe-
derais de emergência ou calami-
dade por causa de chuvas inten-
sas, enxurradas, alagamentos,
inundações e deslizamentos.

Os estados de Minas Rerais e
Bahia concentram mais de dois
terços dos decretos. Maranhão,
Rio de Janeiro e Pará aparecem na
sequência como os estados mais
atingidos. Em Pernambuco, epi-
centro os temporais registrados
neste final de maio, 14 municípios
tiveram emergência reconhecida
nesta segunda-feira.

"Infelizmente, essas catástro-
fes acontecem. Um país conti-
nental tem seus problemas",
afirmou o presidente Jair Bolso-
naro (PL) nesta segunda no Re-
cife, citando as chuvas que des-
de o ano passado atingiram o sul
da Bahia, norte de Minas Gerais
e o Rio de Janeiro.

O estado de Pernambuco já re-
gistra 91 vítimas, de acordo com
balanço divulgado pelo governo
do estado nesta segunda-feira. Ao
todo, são 26 desaparecidos.

O prefeito do Recife, João
Campos (PSB), disse que a situa-
ção era "completamente fora do
normal" e classificou o episódio
como o maior desastre dos últi-
mos 50 anos na capital pernam-
bucana.

Outras três mortes foram regis-
tradas em Alagoas, estado tam-
bém afetado pelo temporal dos
últimos dias. As vítimas são das
cidades de Coruripe, Campo Ale-
gre e São Miguel dos Campos.

Em fevereiro deste ano, a cida-
de de Petrópolis, na região serra-
na do Rio de Janeiro, também foi
atingida pelo maior desastre de
sua história recente.

Alagamentos, enxurradas e
deslizamentos causados pelas

chuvas deixaram um saldo de 234
mortos após chuvas terem arrasa-
do partes da cidade.

Cerca de um mês depois, na
segunda quinzena de março,
sete pessoas morreram após
fortes chuvas voltarem a atingir
a cidade.

As chuvas também atingiram
outras cidades do estado Rio de
Janeiro em abril. Ao todo, 20 pes-
soas morreram em decorrência
de temporais, sendo 11 em Angra
dos Reis, sete em Paraty, uma em
Mesquita e uma em Cachoeiras
de Macacu.

Entre dezembro do ano passa-
do e janeiro deste ano, os estados
da Bahia e Minas Gerais foram os
mais afetados pelas chuvas.

Os temporais na Bahia deixa-
ram 20 vítimas fatais atingiram
116 municípios, afetando cerca
de 470 mil pessoas.

Na primeira quinzena de de-
zembro, a região extremo-sul da
Bahia foi a mais atingida. As cida-
des de Itamaraju e Jucuruçu re-
gistraram bairros e distritos intei-
ros inundados com a cheia dos
rios que cortam a região e famílias
tiveram que deixar suas casas.

Nas casas, quase não resta-
ram móveis. Nas ruas alagadas,

geladeiras, armários e dezenas
de colchões foram descartados
nas ruas.

Já no final de dezembro, na
época do Natal, a região sul do
estado foi castigada pelos tem-
porais, deixando debaixo d'água
cidades importantes como Ita-
buna, quinta maior do estado.
Os municípios de Itambé e Jus-
siape registraram o rompimento
de barragens.

"É uma tragédia gigantesca.
Não lembro se na história recen-
te da Bahia tem algo dessa pro-
porção. É algo realmente assus-
tador o número de casas, de ruas
e de localidades completamente
embaixo d'água", afirmou na
época o governador da Bahia,
Rui Costa (PT).

Em Minas Gerais, onde as chu-
vas foram mais intensas entre ja-
neiro e fevereiro, foram 30 mortes
. Mais de 60 mil pessoas foram de-
salojadas e mais e 9.000 perderam
as suas casas.

Rios inundaram, moradores
deixaram suas casas devido a
alagamentos ou ao risco de
rompimento de barragens, e a
circulação de veículos em rodo-
vias foi afetada em mais de cem
pontos.

TRAGÉDIAS
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mento de erupções cutâneas agu-
das do tipo papulovesicular em di-
ferentes regiões do corpo, que fo-
ram acompanhadas de disfagia,
mialgia, astenia, febre e linfono-
domegalia", afirmou a pasta.

O Ministério da Saúde disse
que "está em contato com estados
para apoiar no monitoramento e
ações de vigilância em saúde".

Na segunda-feira passada (23),
a pasta criou uma sala de situação
para rastrear os casos suspeitos e
definir o diagnóstico clínico e la-
boratorial. O Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações tam-
bém acompanha o avanço da
doença com a ajuda de um grupo
de especialistas ligados à UFMG
(Universidade Federal de Minas
Gerais), à Universidade Feevale e
à UFRJ (Universidade Federal do
Rio de Janeiro).



Eescolas terão
campanha de combate
à automutilação

CONCIENTIZAÇÃO

A
s escolas da rede de
ensino fluminense de-
verão fazer, anual-

mente, uma campanha para
prevenir e combater a automu-
tilação. A determinação está na
Lei 9.699/22, sancionada pelo
governador Cláudio Castro e
publicada no Diário Oficial de
ontem.  A Campanha Estadual
de Prevenção e Combate à Au-
tomutilação deverá promover
palestras educativas, informati-
vas e de conscientização ao lon-
go do ano letivo, bem como di-
vulgar medidas que podem ser
adotadas para prevenir e com-
bater a automutilação de crian-
ças e jovens. A lei também prevê
que sejam distribuídas cartilhas
informativas sobre o tema.

De acordo com o Ministério
da Saúde, cerca de 20% dos jo-
vens brasileiros se automuti-
lam, o que representa 14 mi-
lhões de pessoas. A Secretaria
de Estado de Educação está
autorizada a firmar convênios
para que a lei seja cumprida. O
Poder Executivo deverá regu-
lamentar as normas comple-
mentares necessárias.

A deputada Martha Rocha
(PDT), autora da lei e presiden-
te da Comissão de Saúde da As-
sembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj), informou que,
em audiência pública realizada
pela comissão, os deputados
constataram que a segunda
maior causa para procura da
rede pública de saúde por ado-
lescentes tem relação com a
saúde mental, que foi afetada
pela pandemia de Covid-19.

“Essa lei retrata uma obser-
vação que tivemos dentro da
rede de educação, que é o so-
frimento psicológico desses
adolescentes. A automutilação
é uma dura realidade na vida
deles".

EMERGÊNCIA MÉDICA
Falando à Agência Brasil, o

presidente da Associação Bra-
sileira de Psiquiatria (ABP),
Antonio Geraldo da Silva, ava-
liou que esse tema “é uma
emergência médica”. Segundo
ele, a Lei federal 13.819, que
trata da prevenção da automu-
tilação e do suicídio, já preco-
niza isto.

“É preciso apenas que [es-
sas campanhas] sejam feitas
por técnicos capacitados”.

Atualmente, informou ele, o
suicídio é a segunda maior
causa de morte entre jovens de
15 a 29 anos no mundo, de
acordo com dados da Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS).

“Essa estatística é muito
alarmante e deve ser alvo de
preocupação de todos os go-
vernantes”.

Para o presidente da ABP,
leis como a sancionada pelo
governador fluminense po-
dem ser consideradas grandes
avanços na área de prevenção
ao suicídio no Brasil, “pois ao
serem criadas estratégias de
prevenção como as impostas
pela nova lei, conseguimos for-
talecer a luta em defesa da saú-
de mental pública de qualida-
de para todos”.

OUTONO: Muitas nuvens durante o dia, 
com chuva a qualquer hora.
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Sob pressão, Ucrânia
colhe derrotas entre
aliados no Ocidente

Guerra

Sob intensa pressão militar
e temendo a eventual perda de
mais territórios para a Rússia,
a Ucrânia começou a semana
colhendo derrotas políticas
entre seus aliados no Ociden-
te. E passou recibo da situação.
"A Europa deve mostrar força.
Todas as brigas na Europa de-
vem acabar, são disputas inter-
nas que apenas incentivam a
Rússia a colocar mais pressão
sobre vocês", afirmou o presi-
dente ucraniano, Volodimir
Zelenski, em vídeo gravado pa-
ra uma sessão do Conselho Eu-
ropeu ontem.

Ele não falou diretamente,
mas se referia à indecisão da UE
(União Europeia) acerca de um
embargo à compra do petróleo
russo -a Comissão Europeia cal-
culou em abril que Vladimir Pu-
tin recebia cerca de € 1 bilhão
por dia vendendo hidrocarbo-
netos para o continente.

Líderes europeus querem
chegar a um acordo sobre o te-
ma até a cúpula do bloco de 27
países, em 23 e 24 de junho,
buscando acomodar a posição
daqueles contrários a um veto,
como a Hungria de Viktor Or-
bán. Um encontro de dois dias
que começou nesta segunda em
Bruxelas tentará dirimir diver-
gências. Segundo um rascunho
de acordo que circulou entre
agências internacionais de notí-
cias, a saída para agradar os
húngaros, tchecos e eslovacos é
vetar apenas as compras por

meio de petroleiros, deixando
os oleodutos que trazem a
maior parte do produto isentos.
Orbán, ao chegar a Bruxelas,
disse que o acordo seria aceitá-
vel, mas voltou a dizer que vetar
petróleo russo é "uma bomba
atômica para nossa economia".

Mesmo o arranjo não está
certo, segundo a presidente da
Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen. Esse corte tiraria cer-
ca de 2/3 do petróleo cru russo
do continente, mas há dúvidas
sobre a capacidade de reposi-
ção por outras fontes -Moscou
responde por 27% das importa-
ções do produto.

Os alemães, alvo principal
em Kiev de acusação de leniên-
cia com a guerra de Vladimir
Putin devido à sua dependência
do gás comprado da Rússia, es-
tão inclinados à solução salo-
mônica. "Haverá um acordo",
disse o premiê Olaf Scholz.

São autoridades da maior
economia europeia as princi-
pais realistas do processo. A
chanceler Annalena Baerbock
já apontou o "momento de fadi-
ga" no Ocidente com a guerra,
apesar de todos manterem o
apoio a Kiev, sob ataque há três
meses.

Além dos germânicos, fran-
ceses também são vistos como
apoiadores indiretos de Putin: o
presidente Emmanuel Macron
afirmou na semana passada
que a entrada da Ucrânia na UE
seria um processo de décadas.
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