JORNAL DIARIO DO
ACIONISTA
LTDA:26530904000112

cyan magenta amarelo preto

Assinado de forma digital por JORNAL
DIARIO DO ACIONISTA
LTDA:26530904000112
Dados: 2022.06.01 06:33:31 -03'00'

ANO VI • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quarta-feira, 1º de junho de 2022 • Nº 1325 • R$ 1,00
www.diariodoacionista.com.br
IBGE

Arnaldo
Niskier

Bom dia
para nascer
PÁGINA 13

DATAFOLHA

Pesquisa
mostra que
brasileiro não
quer armas

Desemprego cai para 10,5% e
atinge 11,3 milhões no Brasil
A taxa de desemprego no Brasil recuou para 10,5% no trimestre encerrado em abril deste ano, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Nos três meses imediatamente anteriores (novembro a janeiro), o indicador estava em 11,2%. O novo resultado veio
abaixo das estimativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas
consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 10,9%. "Esta-

ABRIL
ELZA FIÚZA/ABRASIL

A maioria dos brasileiros rejeita as ideias do presidente Jair
Bolsonaro (PL) sobre armas no
país. Segundo pesquisa Datafolha, 7 a cada 10 entrevistados, em
média, se contrapõem a políticas
que favoreçam o armamento da
população, ao entendimento de
que mais pessoas armadas tornam a sociedade mais segura e
também a uma frase do presidente: "O povo armado jamais
ser escravizado". Segundo o levantamento, 72% discordam da
frase "a sociedade seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência". O percentual de discordância é maior entre mulheres
(78%), entre pessoas que se autodeclaram pretas (78%) e entre
que tem menor faixa de renda,
de até dois salários. PÁGINA 13

UNIVERSIDADE

PÚBLICA

Proposta
de cobrar
mensalidade
é engavetada
Após acordo, a PEC (proposta de emenda à Constituição) que prevê cobrança de
mensalidade em universidades públicas não será analisada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara
neste ano, em meio à resistência, inclusive na base do governo, de votar o tema antes das
eleições. A PEC, de autoria do
deputado General Peternelli
(União-SP), entrou na semana
passada na pauta da CCJ, principal comissão da Câmara e
responsável pelo parecer sobre
a admissibilidade de textos
que alteram a Constituição. A
proposta, porém, foi retirada
de pauta no colegiado porque
o relator, deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), estava
de licença. PÁGINA 13

mos diante da manutenção do processo de retração da taxa de desocupação, que vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em julho de
2021, em função, principalmente, do avanço da população ocupada nos
últimos trimestres", disse Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas
por amostra de domicílios do IBGE. O número de desempregados recuou para 11,3 milhões no trimestre até abril, apontou o IBGE. PÁGINA 2

Estados e
municípios têm
superávit de
R$ 10,3 bilhões
Estados e municípios registraram um superávit primário de R$ 10,3 bilhões em abril, informou o Banco Central ontem. Segundo o chefe do departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha (foto), o aumento de
arrecadação de impostos está por trás da melhora dos resultados primários dos governos estaduais e municipais, considerando um cenário em
que as despesas estão contidas. O resultado vem em meio a ofensivas do
governo para limitar a cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), principal fonte de arrecadação dos governos regionais. "Uma medida que defina um teto para alíquota de imposto abaixo do existente tende a reduzir receitas”, disse Rocha. PÁGINA 6

MINAS
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Ministério manda incluir Petrobras
no programa das privatizações

MARCELO CASAL JR

O Ministério de Minas e Energia informou na noite de segunda-feira passada que formalizou ao Ministério da Economia o pedido de inclusão da Petrobras na carteira do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), de olho em uma futura privatização da companhia. O chefe do Executivo já disse publicamente
ter vontade de privatizar a empresa diante do desgaste político sofrido pelo governo devido aos reajustes.
Dias depois de a Petrobras anunciar mais um reajuste no preço do diesel, Bolsonaro demitiu o então ministro Bento Albuquerque e indicou o economista Adolfo Sachsida como seu sucessor. PÁGINA 2

FECHADOS

Comitê em SP
recomenda a
volta do uso
de máscaras
O Comitê de Contingência da
Covid-19 do governo paulista
recomendou a volta do uso de
máscaras em locais fechados
em todo estado diante da tendência de crescimento de casos
nas últimas semanas. O assunto
é tema de um encontro entre
membros do comitê e o governador Rodrigo Garcia (PSDB),
no Palácio dos Bandeirantes, na
tarde de ontem. Ainda não há
posicionamento oficial sobre o
assunto. Dados da plataforma
SP Covid-19 Info Tracker, criada por pesquisadores da USP e
da Unesp com apoio da Fapesp
para acompanhar a evolução da
pandemia, mostram que a média móvel de novas internações
(UTI e enfermaria) aumentou
74% no estado de São Paulo em
três semanas. PÁGINA 12

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 0,29% / 111.350,51 / 318,40 / Volume: 37.623.029.802 / Quantidade: 3.804.477
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Preço

% Oscil.

15.63

+5.54 +0.82

BANCO INTER UNT N2

2.94

+4.63 +0.13

HAPVIDA ON NM

CEMIG PN N1

11.65

+3.83 +0.43

BRF SA ON NM

15.65

+3.99 +0.60

RUMO S.A. ON NM

17.68

+3.03 +0.52

EZTEC ON NM

MARFRIG ON NM
IRBBRASIL REON NM

Mais Negociadas
% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

32.990,12 -0,67

12.59

−2.40

−0.31

PETROBRAS PN EDJ N2 30.06

+0.23

+0.07

NASDAQ Composite

6.72

−3.59

−0.25

VALE ON NM

86.21

−0.51

−0.44

Euro STOXX 50

CPFL ENERGIAON NM

33.70

−2.88

−1.00

ITAUUNIBANCOPN N1

26.16

+0.93

+0.24

CAC 40

MAGAZ LUIZA ON NM

3.72

−3.12

−0.12

PETROBRAS ON EDJ N2 33.26

+0.76

+0.25

FTSE 100

7.607,66 +0,10

16.27

−2.98

−0.50

PETRORIO ON NM

−0.96

−0.27

DAX 30

14.388,35 -1,29

27.99

12.081,391 -0,41
3.784,15 -1,55
6.468,8 -1,43

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(1º/6)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
0,52% (mai.)
R$ 3,7053 IPCA (5)
0,28% (mai.)
CDI
12,75% 1,03
até o dia 31/mai
OURO
0,67% BM&F/grama
R$ 279,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,1006
Venda: 5,1013

EURO turismo
Compra: 5,1040
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,7283
DÓLAR comercial
Compra: 4,7510
DÓLAR turismo
Compra: 4,7278

Venda: 5,2840
Venda: 4,7289
Venda: 4,7516
Venda: 4,9078
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Dólar recua quase 4%
em maio, maior queda
para o mês desde 2009
Em uma sessão marcada
pela volatilidade por conta da
formação da Ptax no último
pregão do mês, o dólar iniciou
os negócios em alta frente ao
real, passou a recuar no início
da tarde, e terminou o pregão
estável, em relação ao fechamento anterior, cotado a R$
4,754 para venda.
Na máxima do dia, a divisa
chegou a encostar em R$ 4,778
(0,5%), com a mínima em R$
4,698 (-1,17%).
No mês, a moeda americana registrou desvalorização de
3,82%, a maior para um mês
de maio desde 2009, quando
recuou 10,3%. No ano, a divisa
passa a marcar depreciação de
14,75%.
O real teve o terceiro melhor desempenho mensal entre alguns de seus principais
pares emergentes, atrás apenas do rublo russo (16,5%) e
do peso colombiano (5,1%).
A trajetória de maio, no entanto, foi tortuosa. O dólar
chegou a acumular alta de cerca de 4,3% no mês até o dia 9,
quando globalmente investidores sentiam a pressão de juros mais altos em meio a preocupações sobre a China.
BOVESPA
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), encerrou a
sessão de ontem com leve alta de 0,29%, aos 111.350 pontos, com ganhos acumulados
de 3,22% em maio, e de 6,22%
no ano.
Contribuíram para o de-

sempenho positivo da Bolsa
no dia os papéis da Petrobras,
que acompanharam a alta em
torno de 1% do barril do petróleo do tipo Brent no mercado
internacional, com ganhos de
0,76% das ações ordinárias da
estatal.
Os papéis da Eletrobras,
que na véspera recuaram cerca de 3%, com indefinições sobre o processo de privatização, fecharam nesta terça em
alta de 0,33%.
O setor financeiro também
favoreceu o desempenho positivo da Bolsa, com alta de
1,52% das ações do Banco do
Brasil, e de 0,93% do Itaú. Já as
do Bradesco fecharam em alta
de 0,59%, enquanto as do Santander avançaram 0,18%.
Já no mercado global, a
cautela prevaleceu nas principais Bolsas dos Estados Unidos e da Europa, com preocupações acerca da pressão inflacionária e do impacto para
o ritmo de crescimento da atividade voltando a pesar sobre
o humor dos investidores.
Nas Bolsas americanas, o
S&P 500 recuou 0,63%, e o
Dow Jones encerrou em baixa
de 0,63%. Já o Nasdaq, com
maior concentração de ações
de tecnologia, marcou depreciação de 0,41%.
Na Europa, a maior aversão
ao risco também deu o tom
nas Bolsas, com queda de
1,43% do CAC-40, de Paris, e
de 1,29% do DAX, de Frankfurt. O FTSE-100, de Londres,
teve leve alta de 0,1%.

BC

Campos Neto diz que
PIB pode crescer até 2%
Em audiência pública ontem
na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto,
citou previsões de instituições financeiras que projetam crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país) de
1,5% a 2%. A previsão atual é de
aumento em torno de 1%. Na audiência, o presidente do BC
apresentou as perspectivas da
autoridade monetária para juros
e inflação no país.
“A gente tem visto revisões
para cima no PIB brasileiro. O
Brasil é um dos poucos países
que tiveram revisão do PIB para
cima. Já ouvimos muita gente falar em crescimento de 1,5% e
2%”, disse Campos Neto, que citou como indicativo da recuperação a reação nos setores de
serviços, e de comércio e em
parte da indústria.
Aos deputados, Campos Neto
voltou a dizer que a pandemia
de covid-19 resultou em aumento na demanda por bens, tendência que se manteve mesmo
após a retomada das atividades
no país. Somado a uma maior
demanda por energia, com manutenção de um baixo investimento no setor, isso ajudou na
manutenção da inflação global,
afirmou. Como forma de enfrentar a persistência da inflação, os
diferentes bancos centrais começaram a subir a taxa de juros,
lembrou o presidente do BC. Ele
lamentou a alta na taxa de juros e
disse que o ciclo de aumento da

Selic está perto do fim. “O mundo começa a subir os juros, e o
Brasil foi bem na frente. Subiu os
juros bem, foi um dos primeiros
países a dizer publicamente que
entendia que o problema da inflação seria mais persistente”,
afirmou Campos Neto. “Muitos
países ainda estão com juros
reais negativos. Por isso, o mercado ainda espera que os países
desenvolvidos subam muito os
juros nos próximos meses”,
acrescentou.
DESEMPREGO
Ao comentar os dados sobre a
taxa de desemprego de 10,5% no
trimestre, divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
Campos Neto manifestou surpresa e disse esperar que, até o
fim do ano, o percentual fique
abaixo de dois dígitos.
“Foi uma surpresa bastante
positiva. Em termos de taxa de
desocupação, quando a gente
olha o trimestre, deu 10,5%. A
gente está começando a falar
que o desemprego este ano vai
ser abaixo de dois dígitos. Lembrando que antes da pandemia,
estava em 12%, então a gente já
está em um nível bem melhor do
que antes da pandemia”, afirmou. Apesar de ter registrado
queda no desemprego, o IBGE
também apontou perda na capacidade de renda do trabalhador. Segundo o instituto, o rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.569, com redução
de 7,9% em relação ao mesmo
trimestre de 2021.

Desemprego cai para 10,5%
e atinge 11,3 mi no Brasil
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A

taxa de desemprego
no Brasil recuou para
10,5% no trimestre
encerrado em abril deste ano,
informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).
Nos três meses imediatamente anteriores (novembro a janeiro), o indicador estava em 11,2%.
O novo resultado veio abaixo
das estimativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas
consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 10,9%.
"Estamos diante da manutenção do processo de retração
da taxa de desocupação, que
vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em julho de 2021,
em função, principalmente, do
avanço da população ocupada

nos últimos trimestres", disse
Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas por amostra de
domicílios do IBGE.
O número de desempregados
recuou para 11,3 milhões no trimestre até abril, apontou o IBGE. O contingente estava em 12
milhões nos três meses imediatamente anteriores.
Pelas estatísticas oficiais, a
população desempregada reúne
quem está sem trabalho e segue
à procura de novas vagas. Quem
não tem emprego e não está
buscando oportunidades não
entra no cálculo.
Os dados divulgados pelo IBGE integram a Pnad Contínua
(Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua).
O levantamento retrata tanto
o mercado de trabalho formal
quanto o informal. Ou seja, são

avaliados desde empregos com
carteira assinada e CNPJ até os
populares bicos.
O contingente de pessoas
ocupadas com algum tipo de
trabalho foi estimado em aproximadamente 96,5 milhões, recorde da série histórica, iniciada
em 2012. Houve alta de 1,1% ante o trimestre anterior (1,1 milhão de pessoas a mais).
Após o baque gerado pela
pandemia, o mercado de trabalho tenta se recuperar no Brasil.
Segundo a Pnad, o número de
desocupados chegou a romper
a faixa dos 15 milhões no começo de 2021, sob efeito da crise
sanitária.
Com a derrubada de restrições e a reabertura da economia, houve um processo de retorno ao trabalho, e o desemprego passou a ceder ao longo

do ano passado.
A reabertura de vagas, contudo, foi marcada por uma sequência de quedas na renda
média dos trabalhadores.
Disparada da inflação, volta
de informais ao mercado e criação de empregos com salários
mais baixos são explicações associadas ao rendimento mais
enxuto.
No trimestre até abril, a renda
média do trabalho da população
foi de R$ 2.569. Até houve relativa estabilidade frente ao trimestre imediatamente anterior (R$
2.566), mas o indicador segue
fragilizado se comparado a outros períodos da série histórica,
iniciada em 2012.
Na comparação anual, com o
trimestre encerrado em abril de
2021 (R$ 2.790), o rendimento
encolheu 7,9%.

ORÇAMENTO

Corte dificulta reajuste de 5% e
servidores podem ficar sem aumento
IDIANA TOMAZELLI E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS
O corte feito pelo governo federal no Orçamento nesta segunda-feira passada pode levar
o presidente Jair Bolsonaro (PL)
a desistir de conceder reajuste
salarial a todos os servidores
neste ano. Após seis meses de
idas e vindas, voltou a ganhar
força o cenário sem aumentos,
segundo fontes do governo ouvidas pela reportagem.
Para tentar minimizar o malestar com o funcionalismo, o
presidente ainda considera a opção de dar um aumento de R$
400 no auxílio-alimentação de
servidores da ativa no Poder Executivo. A medida pode ser bancada com a reserva de R$ 1,7 bilhão
que já existe no Orçamento.
Técnicos ressaltam, porém,
que ainda não há decisão relati-

BOTA

va a esse ponto, que depende de
uma escolha definitiva de Bolsonaro. O governo tem até 4 de julho para conceder algum reajuste, salarial ou em benefícios, sem
ferir a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que proíbe aumentar gastos com pessoal nos últimos 180 dias do mandato.
A mudança de direção nas
discussões vem na esteira do
anúncio da necessidade de um
corte de R$ 8,2 bilhões em despesas com custeio e investimentos para acomodar o crescimento em outros gastos obrigatórios,
como sentenças judiciais e subsídios rurais.
Como o presidente ordenou
a blindagem das emendas de relator, usadas pelo Congresso para irrigar seus redutos eleitorais
com verbas do governo, a tesourada recaiu sobre os ministérios,
que devem enfrentar um cená-

rio de fortes restrições.
Caso Bolsonaro insistisse no
reajuste, um bloqueio adicional
de R$ 5,3 bilhões precisaria ser
feito no Orçamento. Ou seja, a
redução total de despesas chegaria a R$ 13,5 bilhões.
Nos últimos dias, o chefe do
Executivo foi alertado que os
ministérios ficarão no limite
com o corte de R$ 8,2 bilhões.
Áreas como educação, saúde e
ciência e tecnologia já devem
sofrer cortes bilionários para
acomodar gastos obrigatórios.
Apertar ainda mais o cinto
dessas despesas poderia comprometer atividades relevantes
dos ministérios, no momento
em que Bolsonaro busca agendas positivas para impulsionar
sua imagem de olho na corrida
eleitoral.
Em discurso na segunda-feira passada, o chefe do Executivo

deu a senha ao ressaltar que não
poderia conceder reajustes sem
ter antes dotação orçamentária
suficiente para a medida.
"Nós somos escravos da lei.
Não vamos buscar alternativas,
subterfúgios ou incorrer em crime de responsabilidade para
atender quem quer que seja. Reconhecemos o trabalho de todos
os servidores, aqui a PRF (Polícia
Rodoviária Federal), a PF (Polícia Federal) e tantos outros, mas
no momento está bastante complicada a situação", disse durante visita a Recife (PE), onde as
chuvas castigam a população.
A PRF e a PF estavam entre as
corporações policiais que Bolsonaro almejava contemplar com
reajustes salariais desde o ano
passado, quando se travou a primeira batalha no Congresso para prever algum recurso para
reajustes no Orçamento.

FORA

Ministério pede inclusão da Petrobras
em programa de privatizações
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS
O Ministé rio de Minas e
Energia informou na noite de
se g u nda- fe ira passada qu e
formalizou ao Ministério da
Economia o pedido de inclusão da Petrobras na carteira do
PPI (Programa de Parcerias de
Investimentos), de olho em
uma futura privatização da
companhia.
A qualificação da Petrobras
ao PPI depende de aval do conselho do programa e seria o primeiro passo de um processo
longo e que desde já enfrenta
resistências no Congresso.
No setor de combustíveis, o
anúncio da privatização é visto
como mais uma cortina de fumaça do governo no momento
em que a alta nos preços pesa
nas perspectivas eleitorais do

presidente Jair Bolsonaro (PL).
O chefe do Executivo já disse
publicamente ter vontade de
privatizar a empresa diante do
desgaste político sofrido pelo
governo devido aos reajustes.
A ideia tornou-se uma bandeira oficial do governo após a
troca de comando no MME.
Dias depois de a Petrobras
anunciar mais um reajuste no
preço do diesel, Bolsonaro demitiu o então ministro Bento Albuquerque e indicou o economista Adolfo Sachsida como seu
sucessor.
Autodeclarado bolsonarista
e de viés liberal, Sachsida anunciou a intenção de privatizar a
Petrobras em seu primeiro discurso como novo ministro.
Para isso, no entanto, o governo precisa de uma emenda
constitucional que flexibilize o

monopólio que a União detém
hoje sobre a exploração de petróleo.
Uma alteração constitucional requer apoio de 308 dos 513
deputados e de 49 dos 81 senadores, quórum alto e que demanda coesão da base governista no Congresso.
O próprio mercado financeiro não vê chances de aprovação do processo ainda neste
mandato.
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), que lidera as
pesquisas de intenção de voto
para a Presidência da República, é crítico da privatização.
"Quem se meter a comprar a
Petrobras vai ter que conversar
conosco depois das eleições",
disse em evento em Juiz de Fora (MG).
Segundo o MME, os estudos

sobre as ações necessárias à
desestatização da empresa serão produzidos por um comitê
interministerial a ser instituído entre o Ministério de Minas
e E n e r g i a e o Mi n i s té r i o d a
Economia.
"O processo é fundamental à
atração de investimentos para o
País e para a criação de um mercado plural, dinâmico e competitivo, o qual promoverá ganhos
de eficiência no setor energético e uma vigorosa geração de
empregos para os brasileiros",
diz o ministério.
"A proposta é oportuna devido à conjuntura energética corrente, em face da situação geopolítica mundial, das discussões sobre o ritmo da transição
energética e do realinhamento
global dos investimentos",
acrescenta.
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Economia
Nota
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PELO
SIMPLES NACIONAL É PRORROGADA
A Receita Federal prorrogou até a próxima sexta-feira o prazo
de adesão ao Relp (Programa de Reescalonamento do
Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional).
Segundo a Receita, a prorrogação foi determinada por causa
de instabilidades pontuais no sistema eCac, que apresenta
instabilidade desde esta segunda e fornece o extrato da
declaração do Imposto de Renda. Micro e pequenos
empresários, inclusive os MEIs (Microempreendedores
Individuais), tinham até esta terça (31) para negociar suas
dívidas pelo Simples Nacional, no mesmo dia em que se
encerra a entrega da declaração do Imposto de Renda.
Podem ser negociadas em até 15 anos todas as dívidas do
Simples Nacional apuradas até fevereiro de 2022. A adesão
pode ser feita pelo Portal do Simples Nacional ou pelo e-CAC,
disponível no site da Receita Federal.

ABRIL

Estados e municípios têm
superávit de R$ 10,3 bilhões
WILSON DIAS/ABRASIL

NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

E

stados e municípios registraram um superávit
primário de R$ 10,3 bilhões em abril, informou o Banco Central ontem.
Segundo o chefe do departamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha (foto), o aumento de arrecadação de impostos está por trás da melhora
dos resultados primários dos governos estaduais e municipais,
considerando um cenário em
que as despesas estão contidas.
O resultado vem em meio a
ofensivas do governo para limitar a cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), principal fonte de arrecadação dos governos
regionais.
"Uma medida que defina um
teto para alíquota de imposto
abaixo do existente tende a reduzir receitas e, com redução de
receitas, tende a reduzir o superávit", disse Rocha.
O governo central -composto
por governo federal, Banco Central e INSS- teve um resultado
positivo de R$ 29,6 bilhões no
mês, enquanto as empresas estatais foram deficitárias em R$ 1
bilhão.
Assim, o setor público consolidado registrou, em abril, superávit primário de R$ 38,9 bilhões. Trata-se do melhor resultado para meses de abril desde o
início da série histórica do BC,
em dezembro de 2001. No mesmo período do ano anterior, o
superávit foi de R$ 24,3 bilhões.
A conta não inclui as despesas
com juros.

"No caso de abril, é um mês
sazonalmente que apresenta superávits porque, em geral, é a
data de entrega das declarações
de IR (Imposto de Renda) com o
consequente pagamento de impostos, o que faz com que a arrecadação seja mais elevada", diz
Rocha. Mas o diretor ressalta
que, apesar disso, a arrecadação
deste ano subiu acima do padrão dos demais meses de abril.
No acumulado em 12 meses, o
superávit primário do setor público consolidado atingiu R$ 137,4
bilhões em abril, equivalente a
1,52% do PIB (Produto Interno
Bruto), ante a 1,37% em março.
Esse resultado se deve fundamentalmente ao desempenho das
contas dos governos regionais.
O governo central foi responsável por R$ 3,4 bilhões (0,04%
do PIB) do saldo positivo, enquanto que o superávit na esfera

dos governos regionais nos últimos 12 meses atingiu R$ 126,6
bilhões (1,4% do PIB).
"Esses R$ 126,6 bilhões de superávit primário acumulado em
12 meses pelos governos regionais constituiu o melhor resultado da série histórica do Banco
Central para qualquer período",
disse Rocha.
Ainda de acordo com o BC, as
contas públicas tiveram resultado positivo de R$ 148,5 bilhões
no acumulado dos quatro primeiros meses deste ano. Esse é o
melhor resultado desde o primeiro quadrimestre de 2008.
Já o resultado nominal do setor público consolidado, que inclui os juros da dívida pública,
foi deficitário em R$ 41 bilhões
em abril deste ano.
A dívida bruta do país recuou
para 78,3% do PIB (R$ 7,1 trilhões) em abril, ante 78,5% em

março. "Essa evolução decorreu, principalmente, do efeito
do crescimento do PIB nominal,
dos resgates líquidos de dívida,
dos juros nominais apropriados,
e do efeito da desvalorização
cambial", disse o BC em nota.
Esse resultado da dívida bruta do governo geral é o menor
patamar em dois anos, em março de 2020 a dívida estava em
77% do PIB. Em dezembro de
2021, o endividamento atingia
80,3% do PIB.
Já a dívida líquida caiu para
57,9% do PIB (R$ 5,2 trilhões)
em abril, contra 58,2% no mês
anterior. "Esse resultado refletiu, sobretudo, os impactos do
efeito do crescimento do PIB
nominal, da desvalorização
cambial de 3,8%, do superávit
primário, dos juros nominais
apropriados e do efeito da variação da cesta de moedas que
compõem a dívida externa líquida", informou a autarquia.
O BC divulgou os dados fiscais na data prevista, apesar da
greve dos servidores, em respeito à Lei de Responsabilidade
Fiscal, que exige que o Executivo
encaminhe o documento sobre
o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre entre janeiro e abril ao Congresso até o
fim de maio.
"Na elaboração desse documento, pela STN [Secretaria do
Tesouro Nacional], são utilizadas as estatísticas fiscais 'abaixo
da linha', compiladas pelo BC.
Assim, essa atividade foi definida como essencial e está sendo
realizada", afirmou a autoridade
monetária. A publicação de outros indicadores financeiros e
relatórios continua suspensa.

RECEITA

Mais de 2 milhões caem na malha
fina do Imposto de Renda 2022
CRISTIANE GERCINA/FOLHAPRESS
A Receita Federal recebeu
mais declarações do Imposto de
Renda 2022 do que o previsto. O
fisco aguardava o envio de 34,1
milhões de documentos, mas,
até as 16h desta terça-feira, último dia para declarar o IR, o órgão havia recebido 34,7 milhões
de declarações, número recorde.
Ao todo, 2,015 milhões de contribuintes caíram na malha fina.
Com o número maior de documentos, a Receita Federal

projetou uma entrega que chega
a 36,5 milhões de declarações
neste ano. Das mais de 34 milhões recebidas, 2,3 milhões
eram retificadoras.
Segundo o fisco, das declarações retidas em malha, 40% são
retidas para análise pois possuem pendências de omissão de
rendimentos -são casos de erro
no salário ou de ausência de informação sobre a renda recebida por algum dependente.
Em segundo lugar, vêm os valores de despesas médicas, que

estão muito acima do padrão ou
não confirmadas por quem recebeu o valor, o que atinge 21%
das declarações. Por último, há
as declarações em que o IR na
fonte declarado pelo contribuinte não confere com o que
foi informado pela fonte pagadora, somando 18% do total.
Quem é obrigado a declarar o
imposto e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, limitada a
20% do valor do IR devido no
ano. Segundo a Receita, a multa
é gerada no momento da entre-

ga da declaração. A notificação
de lançamento fica junto com o
recibo de entrega e o contribuinte terá 30 dias para pagar a
multa. Após este prazo, começam a correr juros com base na
taxa Selic.
A multa começa a contar um
dia depois do prazo para a apresentação da declaração. Se não
pagar a multa conforme estipulado, o valor será deduzido do imposto a ser restituído para quem
tem direito à restituição, com os
devidos acréscimos legais.
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As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)

3556-3030 / 96865-1628
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São Paulo

OUTONO: Nublado pela manhã. Tarde de sol
Manhã
com nuvens. Noite com muita nebulosidade.

INSEGURANÇA

LOCAIS

Cracolândia e escuridão
alteram rotina de
usuários do Minhocão
PAULO EDUARDO DIAS E
RONNY SANTOS/FOLHAPRESS
O elevado presidente João
Goulart, o popular Minhocão,
costuma ser utilizados como
área de lazer durante à noite e
os fins de semana, quando fecha para veículos. Os frequentadores, porém, tem enfrentado nos últimos dias um empecilho: diversos trechos estão
sem iluminação.
A escuridão na via, que corta o centro de São Paulo com
seus 3,4 km de extensão, tem
trazido ainda mais insegurança
aos moradores já preocupados
com um outro problema vizinho ao elevado: a cracolândia
que se instalou no quarteirão
da rua Helvétia entre a alameda Barão de Campinas e a avenida São João.
A reportagem esteve no Minhocão na noite da última
quinta-feira e pode notar vários trechos sem iluminação.
Um dos pontos mais escuros
estava entre a saída para a rua
Ana Cintra e a alça de acesso da
avenida São João para o elevado, justamente na altura em
que os dependentes químicos
se fixaram após ação policial na
praça Princesa Isabel.
Na noite de sexta-feira passada, a prefeitura havia informado, em nota, que uma equipe estaria no local para detectar o problema. "Caso seja necessário e possível, fará a manutenção ainda no dia de hoje,
no período noturno". No entanto, na noite de segunda-feira, o problema persistia.
O apagão tem levado frequentadores a deixar de sair de
casa para se exercitar. É o caso
da artista plástica Cristina, 40,
que preferiu não fornecer o sobrenome. Ela só usa o local enquanto há luz do sol.
"Não cogito ir desde que a
cracolândia se instalou na
Helvétia. Eles estão do lado da
entrada por onde eu costumava subir. Só me sinto segura
no Minhocão durante o dia,
ou seja, sábado ou domingo",
relatou.
O elevado Presidente João
Goulart é fechado para automóveis de segunda-feira a sexta-feira a partir das 20h, com
pedestres e ciclistas podendo
permanecer até às 22h. Aos sábados e domingos o trânsito de
veículos é proibido durante todo o dia.
Quem também deixou de
frequentar o elevado para a
prática de atividades esportivas
foi a jornalista Fernanda Martins, 33. Ela tomou a decisão há
dois meses, após sofrer uma
tentativa de roubo ao deixar o
Minhocão com duas amigas.
Conforme ela, a sensação de

insegurança piorou com a migração da cracolândia para a
região próxima à estação Santa
Cecília do metrô. De sua varanda, ela conta já ter presenciado
vários crimes.
"O que adianta morar ao lado do Minhocão, um dos símbolos de São Paulo, e não poder usar? Infelizmente, a violência nos torna reféns em nossas casas e a coisa só piora",
acrescentou.
"Em relação ao furto de fios,
isso é uma constante. Sinais de
trânsito paralisados, iluminação pública, entre outras coisas, estão em falta. Os porteiros
do prédio já foram avisados para monitorar a noite inteira para evitar o furto no prédio".
Os semáforos nos cruzamentos da avenida São João
com rua Helvétia e com a rua
Ana Cintra, não estão operando. De acordo com a prefeitura, isso acontece porque os cabos foram furtados. "A manutenção já foi acionada. Nos últimos 30 dias, foram registrados três furtos nesses locais",
afirmou a gestão Ricardo Nunes (MDB).
Fernanda ainda disse não
sair mais a pé, utilizando apenas transporte por aplicativo,
na tentativa de se esquivar dos
roubos.
Há, no entanto, quem se arrisque na escuridão para se beneficiar das práticas esportivas
ao ar livre, como o técnico de
enfermagem Jefson Lobo, 34, e
seu namorado, o professor Jucimar Lima, 36, que caminhavam sob os postes desligados.
"Com luz já é inseguro, eu
só vim porque eu não sabia
[da falta de iluminação]", disse
Lobo.
"A gente está assustado,
com um olho no peixe e outro
no gato. Fui assaltado há cerca
de um mês na República. Levaram dinheiro, celular, corrente,
carteira e sapato", relatou Lobo. Segundo ele, cinco pessoas
o atacaram.
Também aproveitando a
noite no elevado naquele momento estava o casal Douglas
Santos Silva e Mirian Vidal de
Negreiros, ambos de 42 anos.
Silva, que é sociólogo, destacou
dois problemas naquele momento.
"Fica mais inseguro por
questão de roubo e inseguro
porque o trânsito de bicicleta
às vezes não enxerga, porque
está bem escuro".
Para ele, a pouca iluminação afasta as pessoas da área de
lazer criada pela prefeitura.
"Está vazio, porque está escuro.
Essa parte sempre tem uma
molecada jogando bola", ao
apontar a falta da turma do futebol naquela noite.
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FECHADOS

Comitê científico volta a
recomendar uso de máscaras
O

Comitê de Contingência da Covid-19
do governo paulista
recomendou a volta do uso de
máscaras em locais fechados em
todo estado diante da tendência
de crescimento de casos nas últimas semanas.
O assunto é tema de um encontro entre membros do comitê e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, na tarde de ontem.
Ainda não há posicionamento

oficial sobre o assunto.
Dados da plataforma SP Covid-19 Info Tracker, criada por
pesquisadores da USP e da
Unesp com apoio da Fapesp para acompanhar a evolução da
pandemia, mostram que a média móvel de novas internações
(UTI e enfermaria) aumentou
74% no estado de São Paulo em
três semanas. Foram comparados os dias 6 e 27 de maio, quando as médias alcançaram 176 e
306, respectivamente.

Segundo a coluna Mônica
Bergamo, o número de casos
notificados de Covid-19 no estado de São Paulo quase dobrou
de uma semana para a outra, segundo dados oficiais analisados
pelo comitê científico. A média
diária de novas infecções na semana passada chegou a 4.830,
contra 2.622 da semana anterior, num salto de 84,2%.
Na segunda-feira passada, o
Brasil registrou a maior média
móvel de casos de Covid desde o

fim de março, 24.993 infecções
por dia, um crescimento de 31%
em relação ao dado de duas semanas atrás.
É o maior valor desde 31 de
março, quando a média era de
25.910 casos diários.
O fim da obrigatoriedade do
uso de máscaras em locais fechados foi decretado pelo exgovernador João Doria (PSDB)
em 17 de março em reação ao
arrefecimento da pandemia no
estado.

CULTURA

Após violência na Virada, prefeitura
quer câmeras e policial em evento
FOLHAPRESS

ISABELLA MENON/FOLHAPRESS
Após o registro de arrastões,
roubos e ao menos seis pessoas
esfaqueadas na Virada Cultural,
que aconteceu no último fim de
semana em São Paulo, o prefeito
Ricardo Nunes (MDB) (foto)
disse que um reforço na segurança está previsto para os próximos megaeventos da cidade.
A lista inclui a Parada LGBT
(que acontece em 19 de junho),
o Esquenta do Carnaval (que
deve ocorrer em 16 e 17 de julho) e a Marcha Para Jesus (programada para 9 de julho).
"Com os ensinamentos desta
virada, vamos fazer um trabalho
melhor nos próximos eventos",
disse ele na manhã desta terçafeira, durante o início de obras
de combate às enchentes do Ribeirão Perus. Entre as novas
ações estão a instalação de câmeras para identificação e de vigilância e a presença de policiais
à paisana.
Em sua fala, o prefeito minimizou os problemas da Virada,
disse que o evento foi positivo
e atribuiu a responsabilidade
da segurança ao governo do
estado. "Tivemos esse incidente no Vale do Anhangabaú, que
foi mais no sábado do que no
domingo porque a situação se
resolveu com a presença da
Polícia Militar mais ativamente no Vale."
Em nota divulgada em seu site, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que a
operação para o evento mobilizou 1.400 policiais e 300 viaturas.
Além disso, a pasta disse que os
agentes apreenderam 46 celulares e abordaram 585 pessoas,
sendo que 10 delas foram detidas, a maioria na região central.

Rafael Alcadipani, professor
da FGV-SP e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse houve um erro de
planejamento das equipes de
segurança responsáveis pela Virada Cultural.
Para ele, situações assim tiram a credibilidade de eventos
públicos da cidade de São Paulo. "As pessoas podem ficar com
medo, alguns até chamam de
Virada Criminal. Eu acho que
falta o Estado aprender com os
próprios erros para evitar que
cenas lamentáveis como as que
vimos aconteça. É preciso mais
policial, ação mais coordenada
e organizada."
Sobre os próximos eventos,
Alcadipani disse que não necessariamente serão mais vazios
em decorrência da falta de segurança da Virada Cultural. "São

Paulo sabe dos problemas de segurança. As pessoas estão sedentas para sair para a rua, ter
atividades públicas e, por consequência disso, suponho que
não vão deixar de frequentar."
O Esquenta do Carnaval, nome dado à folia fora de época
proposta pela administração
municipal, está previsto para os
dias 16 e 17 de julho. A data foi
apresentada pela gestão Ricardo
Nunes (MDB) em reunião no último dia 20 de abril, entre a Secretaria Municipal de Cultura e
representantes de 11 coletivos
de Carnaval.
O evento foi proposta às vésperas do feriado de Tiradentes,
quando escolas de samba desfilaram no Anhembi com autorização, mas blocos não conseguiram aval da gestão municipal. As inscrições para blocos se

cadastrarem tiveram início no
fim de abril e duraram até 8 de
maio –o formulário foi preenchido por 296 blocos.
Em um manifesto publicado
nesta segunda-feira (30), coletivos de blocos de rua reclamam da falta de comunicação
com a prefeitura. "Nada mais
se falou, nenhum contato de
confirmação, nenhuma nota da
secretaria de cultura, nenhuma
ação de organização ou confirmação dos cadastrados, nada",
disse a nota.
"Vários blocos já começaram
a se organizar, mas frente a tamanha indefinição como mobilizar a comunidade, músicos,
bandas, realizar ensaios, fazer
adereços, estrutura de som, levantar fundos para viabilizar financeiramente o bloco?", segue
o manifesto.
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Sete em 10 rejeitam ideia de
que armas trazem segurança
FERNANDA MENA/FOLHAPRESS

A

maioria dos brasileiros
rejeita as ideias do presidente Jair Bolsonaro
(PL) sobre armas no país. Segundo pesquisa Datafolha, 7 a cada 10
entrevistados, em média, se contrapõem a políticas que favoreçam o armamento da população,
ao entendimento de que mais
pessoas armadas tornam a sociedade mais segura e também a
uma frase do presidente: "O povo
armado jamais ser escravizado".
Segundo o levantamento, 72%
discordam da frase "a sociedade
seria mais segura se as pessoas
andassem armadas para se proteger da violência". O percentual
de discordância é maior entre
mulheres (78%), entre pessoas
que se autodeclaram pretas
(78%) e entre que tem menor faixa de renda, de até dois salários
mínimos (75%).
Entre os grupos que concordam com essa relação entre porte
de armas de fogo e maior proteção contra a violência estão brasileiros do sexo masculino (32%),
da região Norte (33%) e com renda familiar de mais de dez salários
mínimos (37%).
A pesquisa ouviu 2.556 pessoas
de 181 municípios do país nos
dias 25 e 26 de maio. A margem de
erro é de dois pontos percentuais
para mais ou para menos.
Também 7 a cada 10 entrevistados (71%) dizem discordar da
ideia de que "é preciso facilitar o
acesso de pessoas às armas". Essa proporção é maior entre mulheres (77%) e pessoas que se autodeclaram pretas (78%), mais
uma vez, e entre jovens de 16 a 24
anos (75%).
Os grupos que mais concordam com a facilitação do acesso a
armas são, novamente, homens
(35%), pessoas da região Norte
(34%) e aqueles com renda superior a dez salários mínimos (37%).
Já a rejeição à frase proferida
pelo atual presidente da República desde 2020 -"o povo armado
jamais será escravizado"- é da or-

dem de 69% dos brasileiros entrevistados na pesquisa. Ela é maior
entre mulheres (73%), no Sudeste
(73%) e entre pessoas autodeclaradas pretas (73%).
Por outro lado, estão de acordo
com a declaração 28% dos brasileiros, percentual que é maior na
região Norte (40%), entre pessoas
com renda superior a dez salários
mínimos (41%) e entre empresários (52%).
Em 2020, o Datafolha fez a
mesma pergunta sobre a frase do
presidente em levantamento feito
por telefone por causa da pandemia: 72% discordavam e 24% concordavam com ela.
Segundo Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, "os resultados apontam que a
população brasileira é contra a
flexibilização no acesso a armas e
não acredita que elas funcionem
como instrumento de defesa nem
de segurança, o que é consistente
com achados anteriores".
"A população brasileira não é
pró-armas, apesar da intencionalidade da mais alta liderança do
país, que faz as vezes de um garoto-propaganda de armas no Brasil", afirma ela, para quem a relação entre armas e liberdade, presente na fala do presidente sobre
um povo escravizado, não faz
sentido por aqui.
"Essa lenda de que o debate
não é sobre armas, mas sobre liberdade, não pegou. É uma discussão de nicho, fechada num
grupo muito específico."
Para o delegado Gustavo Mesquita, presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ainda que 7 a cada 10 brasileiros sejam contrários
ao armamento, "esses 3 a cada 10
que são favoráveis precisam ter
seu direito individual respeitado".
"O armamento civil não pode
substituir o dever do Estado de
prestar a segurança pública. Mas,
diante da incapacidade de governantes em fornecer ao cidadão
uma segurança eficaz, se reforça o
direito desse cidadão de poder ter
uma arma de fogo, caso entenda

adequado e diante do preenchimento dos requisitos técnicos, legais e psicológicos", defende.
Para o sociólogo Claudio Beato, coordenador do Centro de
Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), essa noção é muito presente nos Estados Unidos, com trágicas consequências. "Lá, todo
mundo tem direito a comprar armas, e é impressionante o número de mortes por tiroteios em
massa, como o que aconteceu
recentemente numa escola infantil do Texas."
Ele se refere ao massacre em
Uvalde, em que um jovem armado de 18 anos matou 19 crianças e
duas professoras. A tragédia reacendeu o debate sobre controle
de armas nos EUA, onde foram
reportados mais de 200 ataques
do tipo só em 2022, segundo o
grupo de pesquisas Gun Violence
Archives.
"A indústria armamentista está
ficando muito forte aqui e Bolsonaro está a serviço do lobby de armas", diz Beato, para quem as armas podem ser necessárias em
contextos específicos. "Quem
mora no meio do mato, numa fazenda ou no meio da floresta, onde não tem o 190 para telefonar e
chamar a polícia, poderia ter armas. Mas isso não se justifica no
meio urbano", avalia.
O Brasil vive um aumento do
acesso às armas de fogo desde
que o presidente editou decretos
que flexibilizaram a posse e o controle de armas, a partir de janeiro
de 2019. Os efeitos foram imediatos. Em 2019 e 2020, foram registradas pela Polícia Federal, em
média, 387 armas por dia no país.
Ainda que a intenção de quem
compra uma arma de fogo seja
proteger a família, evidências
científicas sugerem que o resultado pode ser o contrário.
Estudos apontam que a presença de armas em casa está estatisticamente mais vinculada ao
aumento de riscos do que a possíveis benefícios, podendo elevar as

chances de suicídios, de acidentes fatais com crianças e de uma
mulher ser morta por um parceiro
violento.
Para Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da
Paz (ISP), o feminicídio é uma das
chaves para a compreensão da
discrepância entre homens e mulheres sobre o tema armas, apontada pelo Datafolha.
"As mulheres são em geral
contrárias ao acesso à arma, seja
porque são vítimas de violência
doméstica com arma de fogo, seja
porque muitas delas são mães e
temem perder um filho para a violência armada -ou já o perderam",
explica ela. "As mulheres têm noção maior dos riscos da proliferação de armas de fogo na sociedade. Elas pensam no perigo da presença de armas numa balada ou
no trânsito, por exemplo."
Melina Risso, do Igarapé, vê
motivos semelhantes para a
maior discordância de pessoas
pobres e pretas das afirmações
pró-armas. "Os recortes de raça e
de renda podem indicar, quanto
maior a proximidade do problema da violência, mais as pessoas
compreendem que a arma não
traz segurança", diz. "Quem está
sofrendo as consequências da
violência na pele tende a refutar
as armas como solução."
Já a maior concordância com
políticas pró-armas entre pessoas
com renda acima de dez salários
mínimos, avaliam os especialistas, pode derivar tanto do preço
dos armamentos, o que os restringe a um público de classe alta, como das dinâmicas de medo, que,
numa sociedade tão desigual como a brasileira, tende a ser maior
entre os mais ricos.
Para o delegado Mesquita, o
porte de armas é "uma decisão
que envolve um bônus e um
ônus". "O bônus é se proteger
diante da situação concreta, caso
assim entenda necessário. O ônus
é o treinamento constante, a responsabilidade e a maior chance
de ser agredido caso resolva atuar
numa situação concreta", afirma.

PRESSÃO

Proposta que cria mensalidade em
universidade pública é engavetada
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS
Após acordo, a PEC (proposta
de emenda à Constituição) que
prevê cobrança de mensalidade
em universidades públicas não será analisada na CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça) da Câmara
neste ano, em meio à resistência,
inclusive na base do governo, de
votar o tema antes das eleições.
A PEC, de autoria do deputado General Peternelli (UniãoSP), entrou na semana passada
na pauta da CCJ, principal comissão da Câmara e responsável
pelo parecer sobre a admissibili-

dade de textos que alteram a
Constituição.
A proposta, porém, foi retirada de pauta no colegiado porque o relator, deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), estava
de licença.
Durante a reunião na semana
passada em que a PEC estava
pautada, houve mobilização de
estudantes contrários à proposta.
Ontem, o deputado Orlando
Silva (PC do B-SP) fez um discurso elogiando o presidente da
comissão, Arthur Maia (União
Brasil-BA), por ter assegurado
que a CCJ não apreciaria o méri-

to da PEC enquanto não fossem
realizadas as audiências públicas para debater o tema.
"Por acordo de diversos líderes, de diversas bancadas, partidos da oposição, partidos do governo, nós decidimos retirar os
requerimentos de audiências
pública, sinalizando um entendimento que eu considero maduro por parte dessa Casa que é
o da retirada de pauta desta proposta de Emenda à Constituição", afirmou Orlando Silva.
Para ele, o texto é um equívoco "porque as universidades públicas são financiadas com im-

postos dos cidadãos brasileiros."
"Elas não são meramente
gratuitas, e a instituição de mensalidades poderia excluir a participação de uma parcela importante de estudantes carentes
que têm na universidade pública o lugar em que ocupa o seu
tempo na sua formação, no seu
desenvolvimento."
Pela proposta, nem sequer os
requerimentos de realização de
audiência pública serão apreciados. A avaliação é que o fato de
2022 ser um ano eleitoral compromete a discussão, e, por isso,
a PEC vai para a gaveta da CCJ.

C O V I D -19

Média de casos sobe 48% e
chega a 31 mi de infecções
O Brasil registrou 159 mortes
por Covid e 41.486 casos, ontem. Dessa forma, a média móvel de infecções pelo Sars-CoV2 saltou 48%, em relação ao dado de duas semanas atrás, e
chegou a 26.206 pessoas infectadas por dia.
A média de mortes pela
doença agora é de 110 por dia,
situação de estabilidade em relação ao dado de duas semanas
atrás.
Com as informações de on-

tem, o país chega a 666.727 vidas
perdidas e a 31.016.354 pessoas
infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.
Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo,
Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo
coronavírus.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 451.477 doses

de vacinas contra Covid-19
nesta terça. De acordo com dados das secretarias estaduais de
Saúde, foram 51.438 primeiras
doses e 105.171 segundas doses. Também foram registradas
1.967 doses únicas e 292.901
doses de reforço.
Amazonas e Bahia tiveram
registros negativos de segundas
doses, respectivamente -294 e 3.476.
Amazonas e Bahia também
tiveram registros negativos de

doses de reforços, respectivamente -6.777 e -10.277.
Ao todo, 178.487.721 pessoas
receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil 161.322.276 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid,
já são 166.131.209 pessoas com
as duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,08%
da população com a 1ª dose e
77,33% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Até o momento, 92.744.104
pessoas já tomaram dose de reforço, o que representa 43,17%
da população brasileira. Outros
3.396.637 tomaram a quarta dose da vacina.

Arnaldo Niskier
Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História
e Filosofia da Educação

Bom dia para nascer

C

om esse título, altamente expressivo, quero
homenagear o jornalista e escritor mineiro
Otto Lara Resende, que estaria agora comemorando os seus primeiros 100 anos de vida.
Tive o duplo privilégio de conviver com ele.
Primeiro, nos anos 50, na redação da revista
Manchete, que ele dirigiu com muita competência. Na época, eu era repórter da revista Manchete Esportiva, dirigida por Augusto Falcão Rodrigues, na sala ao lado, na rua Frei Caneca 511.
Depois, quando convivemos durante uns poucos anos na Academia Brasileira de Letras, frequentando no Petit Trianon as sessões das quintas-feiras.
Dizer da admiração pela figura humana de Otto Lara é muito pouco. Era um grande e apreciado conversador, dando à sua fascinante personalidade um feitiço hipnótico. Foi com essa personalidade, ao longo da vida (1922-1992), que se
tornou um exímio cronista, conciliando jornalismo e literatura. Escreveu um total de 508 crônicas, brilhando nas páginas de O Globo e Folha de
São Paulo. Era um missivista compulsivo, acompanhando o embalo das ondas que vão e vêm.
Nos livros escritos, o primeiro deles é o “Bom dia
para nascer”, de teor emblemático, onde está a
sua declaração de princípios. Ali achamos os caprichos da sua privilegiada memória.
Com os dotes inequívocos de liderança, Otto
lançou na Manchete dois sabiás da crônica: Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. E vieram
os seus quatro livros de contos: “O lado humano”
(1952), “Boca do Inferno” (1957), “Retrato na gaveta” (1962) e “As pompas do mundo” (1975), em
que estão as cores fortes da sua imaginação. Alguns desses livros foram depois relançados com
novos títulos, por decisão explícita do autor.
Como se disse na “Folha de São Paulo” de 30
de abril de 2022, “a construção da sua prosa mimetiza a desenvoltura de quem caminha pela cidade misturando dois tipos de registros; passa
do observador culto, silencioso e obsessivo às
ondulações e devaneios de um distraído.” E
mais adiante: “A mobilidade de sua prosa é fascinante. Alinha matéria autobiográfica à matéria
literária.”
Otto Lara Resende foi uma figura notável da
cultura brasileira e merece todas as nossas homenagens.

ELEIÇÕES

Ala do PSOL se desfilia
e critica aproximação
com Alckmin e Rede
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
Em carta intitulada "Ruptura com o PSOL" e publicada
em um site próprio, um grupo
de membros da sigla anunciou
sua desfiliação.
O motivo, segundo a carta,
seria a descaracterização progressiva do PSOL nos últimos
anos, com abandono do ideal
de "superação da ordem burguesa" para priorizar estratégias eleitorais.
Esse processo teria culminado no apoio à chapa de Lula
com Geraldo Alckmin (PSB)
(foto), a quem esses filiados
fazem duras críticas, e na formação de uma federação partidária com a Rede.
"Enquanto a luta de classes
pede ferramentas de organização para a superação da ordem
burguesa, a direção do PSOL só
pensa em como salvar o acesso
ao fundo partidário e disputar a
representação parlamentar nas
instituições burguesas", diz o
texto, assinado por Plínio de
Arruda Sampaio Júnior e outros 55 membros do partido.
O texto diz que o surgimento do PSOL, em 2004, foi uma
forma de se contrapor "ao colaboracionismo de classes" representado pelo governo Lula
(PT), que havia frustrado as
expectativas de rejeição ao
modelo neoliberal.
"O método central do PSOL
foi uma construção partidária,
baseada na experiência na rea-

JOSÉ CRUZ/ABRASIL

lidade objetiva e viva das lutas
de base dos explorados e excluídos", diz o texto. "O PSOL
nasceu, portanto, como resultado da resistência militante ao
projeto petista de adequação à
ordem burguesa", completa.
Nos últimos anos, no entanto, na visão desse grupo, o
partido passou a se importar
mais com objetivos eleitorais
do que com a luta política.
Trata-se de contraposição à
ala do PSOL representada
principalmente por Guilherme Boulos e o atual presidente
da sigla, Juliano Medeiros.
Para esse grupo em processo de desfiliação do PSOL, o
"giro político e ideológico" representado pelas aproximações a Alckmin e Rede "representa um golpe irreparável ao
projeto original e aos militantes que construíram o partido
como um instrumento de luta
dos trabalhadores".
"Perde-se definitivamente a
possibilidade de estabelecer
estratégias e táticas indispensáveis a um partido que luta
pelos interesses imediatos e
históricos da classe trabalhadora", diz o texto.

Quarta-feira, 1º de junho de 2022

14

Rio de Janeiro/Mundo
TELEFONE

OUTONO: Dia de sol comnuvens e névoa.
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Noite com poucas nuvens.

Noite
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COLÔMBIA

Cabral é condenado
a indenizar doméstica
usada como laranja
VALTER CAMPANATO/ABRASIL

ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

Eleição opõe vices negras em
meio a debate sobre racismo
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O ex-governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral (foto) foi
condenado a pagar ao menos
R$ 40 mil de indenização a
uma doméstica que teve dados usados como laranja para
registro de seu telefone.
De acordo com a investigação do Ministério Público Federal que levou à prisão do exgovernador, em novembro de
2016, o nome e o CPF de Nelma de Sá Saraça foram usados
para registrar o aparelho com
que Cabral se comunicava
com donos de empreiteiras.
A decisão definitiva sobre a
indenização, sem possibilidade de novos recursos, foi tomada pela 19ª Vara Cível em
outubro do ano passado. A
Justiça agora define o valor a
ser pago, após cálculo de juros
e correção monetária. A defesa da doméstica calculou em
R$ 71 mil o valor da indenização atualizado.
Intimado para se defender
no processo, Cabral não constituiu advogado neste caso. Sua
defesa ficou a cargo da Defensoria Pública, que não rebateu
os argumentos da doméstica. A
defesa que atua nos processos
criminais do ex-governador
não comentou o caso.
Ao apresentar a ação, a defesa de Nelma afirma que ela
foi demitida do trabalho após
ter o envolvimento de seu nome divulgado na imprensa.
Afirma que vizinhos em Maricá, cidade onde vive, a chamavam de "laranjinha do Cabral",
o que provocou danos à sua
imagem.
A identidade de Nelma foi
revelada pelo jornal Folha de
S.Paulo em dezembro de 2016,
um mês após a prisão de Cabral. Em entrevista na ocasião,
ela disse que não sabia do uso
de seu nome pelo ex-governador e que nunca havia tido contato com ele na vida. Ela reagiu
à informação de que teve o nome usado com uma única frase.
"Que sem-vergonha", disse

Tarde

O

no portão da casa onde trabalhava.
"Trabalhei muito nessa vida. Já fiz de tudo. Só não roubei, matei ou me prostituí. Tudo isso para passar esse constrangimento?", afirmou, na
ocasião.
À época, ela tinha um salário de R$ 1.100 para bancar a
família de seis pessoas que viviam num apartamento de 30
metros quadrados.
O número que Nelma diz
nunca ter usado foi fornecido
aos investigadores pelo delator Alberto Quintaes, da empreiteira Andrade Gutierrez. O
nome dela estava indicado
numa nota de rodapé do pedido de prisão contra o ex-governador.
Cabral está preso há quase
seis anos sob acusação de comandar um esquema de cobrança de propina de 5% sobre os grandes contratos durante sua gestão (2007-2014).
Ele já foi condenado em 23
ações penais decorrentes da
Operação Lava Jato e suas penas já somam mais de 400
anos de prisão.
Contudo decisões recentes
do STF (Supremo Tribunal Federal) abriram brecha para a
anulação de sentenças contra
o ex-governador proferidas
pelo juiz Marcelo Bretas. Ele
permanece preso em razão de
três mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro e pelo ex-juiz
Sérgio Moro, de Curitiba.

SESC

embate pela Presidência da Colômbia,
que terá o segundo
turno realizado no próximo dia
19, se dará entre dois homens
brancos. A disputa entre Gustavo Petro e Rodolfo Hernández,
que opõe um esquerdista e um
populista de plataforma incerta,
deixou de fora partidos e atores
tradicionais da política local,
além de trazer outra novidade:
ambos os candidatos têm como
vice uma mulher negra.
A companheira de chapa de
Petro, que ficou à frente na primeira volta, no domingo passado, é Francia Márquez, uma advogada e ativista ambiental de
40 anos. Com a surpresa Hernández, por sua vez, está Marelen Castillo Torres, 53, pedagoga
e estreante na política. Seus caminhos e estilos são distintos,
mas a presença delas na campanha coincide por uma série de
razões.
Uma delas é o acordo de paz
com as Farc (Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia),
que permitiu que entrassem na
política setores da sociedade antes relegados, especialmente por
viverem em áreas de conflito.
A Colômbia tem uma grande

população de deslocados internos, que tiveram que sair de casa
por causa de embates entre
Exército, guerrilhas e paramilitares nas últimas décadas. São cerca de 7 milhões de "desplazados", dos quais 25% são negros.
O tratado de paz permitiu a implementação de políticas de auxílio a essa população, ainda que
o atual presidente, Iván Duque,
não fosse favorável ao texto.
Desde as eleições para o Congresso de 2018, a participação
de indígenas e negros na política
colombiana cresceu. Esse movimento também reflete um ciclo
de protestos recentes, dos quais
essas minorias foram protagonistas –principalmente em regiões em que o perfil racial da
população é mais diverso, como
no departamento de Vale do
Cauca, cuja capital é Cali.
Junto às manifestações, outros eventos jogaram luz sobre a
questão, notadamente a morte
de Anderson Arboleda, 19, em
Puerto Tejada, durante uma
ação das forças de segurança. O
jovem, abordado por violar regras de quarentena, virou símbolo da violência policial contra
os negros.
Em meio à discussão incipiente, o racismo permanece. A
Colômbia tem 50,1 milhões de

habitantes e é predominantemente mestiça. Segundo o censo de 2018, 10% têm origem afro,
e esse grupo compõe a maior
parte dos que vivem abaixo da
linha da pobreza, em especial
em departamentos menos desenvolvidos, como Guajira e
Chocó. Nesses locais, a pobreza
supera os 60% da população –a
média do país é de 33%.
O país, até hoje, foi em geral
governado apenas por uma pequena elite, e é nesse contexto
que Petro e Hernández apostam
nas figuras de suas vices.
O ainda favorito esquerdista,
porém, foi de certa forma forçado a aceitar Márquez na chapa.
Ele tinha outro vice em mente,
mas a ativista teve excelente desempenho nas primárias da
coalizão Pacto Histórico, que levaram à construção de um acordo depois de desgastes na aliança. Nas últimas semanas, o distanciamento ficou visível, com
os dois realizando atos de modo
separado.
Mãe solo aos 16 anos, Márquez nasceu em Suárez, no Vale
do Cauca, e ficou conhecida por
sua luta contra a mineração ilegal. Muito popular entre os jovens que foram às ruas em 2019
e 2021 nos protestos contra o governo Duque, ela chegou a so-

frer ataques e ameaças durante
a campanha.
Oradora experiente, ela tem
um perfil que contrasta com a
vice do populista Hernández,
que iniciou a disputa como azarão e agora mostra que pode
desbancar Petro. Marelen Castillo Torres é uma estreante na
política, que até aqui atuava no
ambiente universitário.
Nascida em Cali, ela estudou
biologia na Universidade Santiago de Cali e depois passou a
lecionar nessa área. Foi contatada por Hernández porque um
familiar mandou seu currículo
para o engenheiro, que gostou
de seu perfil e a telefonou fazendo o convite. "Minha vida mudou de repente, nunca havia
pensado em entrar para a política", afirmou a um meio local.
"Estou feliz porque este é um
momento trascendental para a
Colômbia, e nossa chapa está
oferecendo uma transformação."
Caso a dupla seja eleita, a
ideia é que a vice se dedique a
desenhar a área de educação –o
plano de campanha é incerto
em muitos temas. De perfil mais
tímido e discreto, na campanha
Castillo realizou mais reuniões
em auditórios com acadêmicos,
estudantes e empresários.

VA T I C A N O

Francisco lidera oração global
por paz na Ucrânia e no mundo
O Papa Francisco liderou
ontem uma oração global pela
paz na Ucrânia e em outros lugares atingidos por guerras,
sentado em sua cadeira de rodas, diante de uma estátua que
os romanos tradicionalmente
associam à paz.
O sumo pontífice visitou a
basílica de Santa Maria Maggiore em Roma e rezou diante
da estátua de Maria Rainha da

Paz. O Papa Bento XV comissionou a obra em 1918 para pedir a
Deus o fim da Primeira Guerra
Mundial.
Fiéis em altares na Ucrânia,
Iraque, Síria e outros países estavam conectados por vídeo, e
católicos de todas as partes do
mundo foram convocados a rezar ao mesmo tempo.
Cerca de 1 mil pessoas compareceram à cerimônia em Ro-

ma, incluindo o embaixador da
Ucrânia no Vaticano e uma série de pessoas usando as cores
azul e amarelo da bandeira
ucraniana.
Antes de rezar o rosário,
Francisco pediu à Maria, que no
cristianismo é reverenciada como a mãe de Jesus, para "reconciliar os corações que estão
cheios de violência e vingança".
Francisco, que fez inúmeros

pedidos pela paz na Ucrânia
desde que a Rússia invadiu o
país vizinho em fevereiro, sofre
de dores no joelho e tem usado
uma cadeira de rodas nas últimas semanas.
Enquanto deixava a igreja, o
papa parou para cumprimentar
outras pessoas em cadeiras de
rodas, entre eles um menino
que usava uma bandeira da
Ucrânia amarrada no pescoço.

o

RJ sedia o 1 Fórum
Municipal de Artesãos
ALANA GANDRA/ABRASIL

mandas locais.

O Serviço Social do Comércio (Sesc), no centro do município do Rio de Janeiro, sedia o
Fórum Municipal de Artesãos.
O evento é gratuito e terá 12
horas de programação que incluem exposições, atrações
culturais e palestras. De acordo
com o coordenador de produção do fórum, Bruno Mariozz,
a ideia é apresentar propostas
que levem ao fortalecimento
do artesão no estado. “Propor
ações que deem voz aos artesãos e espaço dentro da economia criativa, não só para a elaboração de feiras”, disse.
O objetivo é discutir demandas e propostas de fomento do
setor artesanal, que constitui
importante ferramenta de geração de renda e preservação da
história de cada um dos 92 municípios fluminenses. Um dos
temas em debate diz respeito à
acessibilidade, destacou Bruno
Mariozz. “É preciso ativar leis
para que os artesãos deficientes
possam ter seus espaços no
mercado assegurados”.
O conjunto de propostas será encaminhado a deputados e
vereadores visando a criação
de leis para benefício do artesanato dos municípios e, consequentemente, do estado do
Rio de Janeiro, completou o
coordenador.
A partir das propostas discutidas no Fórum Municipal
do Rio de Janeiro, as outras 91
cidades fluminenses promoverão suas próprias edições
do evento, atendendo às de-

LEGADO
A presidente da Federação
de Artesanato do Estado do Rio
de Janeiro (Faerj), Nea Mariozz, destacou que o grande
legado do evento é discutir a
organização, o planejamento e
as metas que a entidade quer
colocar para a categoria. “Vamos expandir esses debates
para todo o estado, com intuito
de descobrir as reais necessidades de cada local e resolver
essas demandas. Organizar a
vida do nosso artesão é o propósito maior do nosso encontro”, afirmou.
O evento tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio de
Janeiro (Sececrj). Segundo a titular da secretaria, Danielle
Barros, é importante investir
no artesanato fluminense.
"Nosso estado é muito rico,
com influências culturais não
só do Brasil, mas de diversas
partes do mundo. Temos que
valorizar essa nossa vocação e
dar respaldo, para que os artesãos possam desenvolver os
seus talentos", externou.
O 1º Fórum Municipal de
Artesãos do Rio de Janeiro é
uma realização da Secretaria
Executiva do Fórum Estadual
de Artesãos, em parceria com a
Faerj e com apoio da Sececrj,
Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), Sesc, Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e da empresa Caçula.

CLIMA

Tempestade Agatha mata
três pessoas no sul do México
Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco estão desaparecidas após a tempestade
Agatha atingir o sul do México,
informaram autoridades locais
nesta terça-feira.
Aldis López, de 21 anos, e
Mario Cruz, de 18, estão entre as
primeiras vítimas confirmadas
na comunidade de Santa Catarina Xanaguia, no Estado de Oaxaca, que sofreu os piores impactos da tempestade.

"Eles estavam soterrados entre rochas e lama", disse Axel
Martínez, porta-voz da agência
de proteção civil de Oaxaca, à
Reuters.
A Defesa Civil confirmou que
uma terceira pessoa morreu na
cidade de San Mateo Pinas, uma
mulher que foi atingida por um
deslizamento. Cinco pessoas estão desaparecidas, de acordo
com o secretário de Segurança
Pública do Estado.

A tempestade Agatha atingiu
o continente como um furacão
de categoria 2 na tarde de segunda-feira, com ventos de 169
quilômetros por hora nas proximidades da cidade litorânea de
Puerto Angel, na costa do Pacífico, perdendo força enquanto
avançava para o interior.
No início de terça-feira, a
tempestade havia se enfraquecido para uma depressão tropical
com ventos de 45 quilômetros

por hora, e deve dissipar até a
tarde, de acordo com o Centro
Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), que alertou
sobre enchentes repentinas e
deslizamentos de terra em Oaxaca.
Em entrevista coletiva, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que
iria se reunir com as autoridades
e assessores de segurança para
monitorar a situação.

CHINA

Xangai encerra lockdown de
dois meses após frustração pública
A megacidade de Xangai, na
porção oeste da China, deixa hoje
o rígido lockdown que perdurou
por dois meses para a maioria dos
seus 25 milhões de habitantes.
Funcionários públicos começaram a desmontar cercas e barreiras policiais em torno de conjuntos residenciais e prédios administrativos, que passaram a fazer
parte da paisagem urbana local.
As restrições serão aliviadas
para cerca de 22,5 milhões de
pessoas –contingente semelhante à população de Minas
Gerais– que vivem em regiões

consideradas de baixo risco. Os
moradores poderão circular em
vias públicas e ir presencialmente ao trabalho, mas a máscara ainda é item obrigatório.
Jantares em restaurantes seguem proibidos, e lojas podem
operar somente com 75% da capacidade usual.
A política de testagem em
massa, apesar de aliviada, se
mantém: utilizar o transporte
público exigirá que os passageiros tenham sempre em mãos o
resultado negativo de um teste
para detecção da Covid feito nas

últimas 72 horas. Aqueles infectados pelo coronavírus e os que
tiveram contato com eles terão
de realizar quarentena.
A saída do lockdown foi comunicada na segunda quinzena
de maio, quando o número de
novas infecções diárias diminuiu. Autoridades chegaram a
anunciar que a Covid zero –estratégia de Pequim que busca
eliminar a disseminação do vírus, em vez de conviver com ele–
foi atingida em Xangai, já que
novos casos com sintomas não
eram registrados fora das áreas

que estavam em quarentena.
Na segunda-feira passada, a
megacidade relatou 35 casos de
Covid –13 em pacientes com
sintomas e 22 em pessoas assintomáticas. A cifra é a menor desde o mês de março. No ápice da
disseminação local do vírus, em
abril, mais de 27 mil casos chegaram a ser relatados diariamente, ainda que o grosso da cifra estivesse relacionado aos assintomáticos.
A metodologia chinesa, que
difere da adotada pela maioria
das nações do Ocidente, tornase possível devido à testagem
em massa realizada nos locais
que observam surtos da doença.
Mesmo nas semanas em que foram relatadas as maiores cifras,
os casos sintomáticos representaram, no máximo, a fatia de
15% do total de infecções.

