
MORTES EM FAVELAS

Fachin enquadra Castro sobre violência da PM  
O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Fe-

deral), disse ao governador do Rio de Janeiro, Claudio Cas-
tro (PL), ver com "preocupação" o sigilo das imagens obti-
das nas câmeras que foram instaladas nos uniformes de po-
liciais militares e as unidades priorizadas para ter o equipa-

mento. O magistrado se reuniu com Castro na terça-feira
passada, na sede do tribunal. "O ministro externou preocu-
pação quanto à priorização das unidades de polícias que
devem receber as câmeras para serem instaladas nos uni-
formes das polícias assim como ao sigilo sobre os arquivos

de imagens, que devem, nos termos de normas internacio-
nais, serem prontamente disponibilizados para os órgãos
de controle", disse o STF, em nota, sobre o encontro. Fachin
é relator da ação que obrigou o governo do RJ  a elaborar um
plano para reduzir a letalidade policial. PÁGINA 3

O aeroporto mais movimentado do país superou o último entrave
para ser concedido à iniciativa privada. O Tribunal de Contas da
União (TCU) aprovou ontem o leilão do Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, e de mais 14 terminais, que serão leiloados na 7ª roda-
da.  O Ministério da Infraestrutura pretende promover os leilões na
primeira ou na segunda semana de agosto. Segundo a pasta, a con-
cessão deve atrair R$ 7,3 bilhões em investimentos privados, com as

obras de melhoria e de expansão dos terminais. Os aeroportos serão
divididos em três blocos. O primeiro, liderado pelo Aeroporto de
Congonhas, tem outros dez terminais em três estados: Mato Grosso
do Sul, Pará e Minas Gerais. Integram esse bloco os aeroportos de
Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Santarém
(PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG),
Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). PÁGINA 3

Siderúrgicas
teriam dado
apoio ao golpe
militar de 64

INVESTIGAÇÃO

O MPF (Ministério Público
Federal) abriu investigação so-
bre suposta colaboração de
duas siderúrgicas de Minas Ge-
rais com a ditadura militar. A
procuradoria apura ainda se
houve suporte das duas empre-
sas para implementação do gol-
pe militar de 1964, que deu ori-
gem ao regime, extinto em 1985.
As siderúrgicas são a Belgo-Mi-
neira, que se instalou no estado
em 1921, e a Mannesmann, que
iniciou atividades em Minas
Gerais em 1954. As operações
das empresas no estado perten-
cem hoje à ArcelorMittal e à
Vallourec, respectivamente. As
investigações do MPF têm co-
mo base relatório da Comissão
da Verdade em Minas Gerais. A
comissão, formada por juristas,
professores e representantes da
sociedade civil, foi criada para
investigar repressão, mortes,
torturas e desaparecimentos de
militantes políticos durante a
ditadura no Brasil. Segundo o
MPF, as duas empresas podem
ser condenadas a reparações
cíveis. PÁGINA 2

INICIATIVA PRIVADA

TCU libera leilão de concessão
do Aeroporto de Congonhas 

ANAC

EUA vão
mandar
estuprador
para o Brasil

MINAS GERAIS
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Confiança do
empresário
sobe pelo 3o

mês seguido

FGV

PÁGINA 2 

DOENÇA Ministério da Saúde pode 
comprar vacina contra
varíola dos macacos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), afirmou à repor-
tagem ontem que o governo estuda a compra da vacina que pode
prevenir a contaminação pela varíola dos macacos. A aquisição,
ainda em avaliação, pode ser feita para grupos específicos, como
profissionais de saúde que lidam diretamente com infectados ou
vivem em regiões de fronteira. "Primeiro tem de circunscrever qual
é o público. Não são (todos) os profissionais de saúde de maneira
geral", afirmou. "A princípio, (serão) aqueles que estão lidando
com esses casos, aqueles que vivem em regiões de fronteira... Esta-
mos, junto com as autoridades sanitárias mundiais, buscando qual
é o nicho em que se deve aplicar", disse. PÁGINA 3
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Economia

Dólar sobe 1,07% 
com temor de escalada
da inflação global
CLAYTON CASTELANI E 
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O dólar ganhou força frente
ao real ontem em um dia de
alta global da moeda america-
na decorrente de preocupa-
ções crescentes com a escala-
da mundial da inflação.

O fim do lockdown em Xan-
gai, na China, o embargo eu-
ropeu ao petróleo russo e o en-
vio de armas pelos Estados
Unidos à Ucrânia reforçaram
expectativas sobre a manuten-
ção da alta dos preços da ener-
gia e dos alimentos.

A divisa americana subiu
1,07%, cotada a R$ 4,805. A
Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa) variou 0,01%, em
uma sessão marcada por altos
e baixos com investidores
atentos ao mercado dos EUA.

Em Nova York, o indicador
de referência S&P 500 cedeu
0,75%, aprofundando o tom-
bo de aproximadamente 14%
desde janeiro.  Os índices
Dow Jones e Nasdaq recua-
ram 0,54% e 0,72%, respecti-
vamente.

O preço de referência do
petróleo bruto recuava 5,76%
no final da tarde, com o barril
do Brent cotado a US$ 115,76
(R$ 554,15). O tombo ocorre,
porém, após a commodity ter
superado os US$ 120 na terça-
feira passada. 
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CONCESSÃO

Aeroportos: TCU libera leilão
de Congonhas e de outros 14 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O
aeroporto mais mo-
vimentado do país
superou o último en-

trave para ser concedido à ini-
ciativa privada. O Tribunal de
Contas da União (TCU) aprovou
ontem o leilão do Aeroporto de
Congonhas, em São Paulo, e de
mais 14 terminais, que serão lei-
loados na 7ª rodada.  

O Ministério da Infraestrutu-
ra pretende promover os leilões
na primeira ou na segunda se-
mana de agosto. Segundo a pas-
ta, a concessão deve atrair R$ 7,3

bilhões em investimentos priva-
dos, com as obras de melhoria e
de expansão dos terminais.

Os aeroportos serão dividi-
dos em três blocos. O primeiro,
liderado pelo Aeroporto de Con-
gonhas, tem outros dez termi-
nais em três estados: Mato Gros-
so do Sul, Pará e Minas Gerais.
Integram esse bloco os aeropor-
tos de Campo Grande (MS), Co-
rumbá (MS), Ponta Porã (MS),
Santarém (PA), Marabá (PA),
Carajás (PA), Altamira (PA),
Uberlândia (MG), Uberaba
(MG) e Montes Claros (MG).

O segundo bloco é compos-

to pelos aeroportos Campo de
Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ),
destinados a aviões de peque-
no porte. O terceiro bloco en-
globa aeroportos de duas capi-
tais da Região Norte: Belém e
Macapá.

Originalmente, o Aeroporto
Santos Dumont, no Rio de Ja-
neiro, seria leiloado junto com
os aeroportos do interior de
Minas Gerais.  No entanto, o
leilão deve ocorrer somente em
2023, junto com o Aeroporto do
Galeão (RJ), cuja concessão es-
tá sendo devolvida pelo con-
sórcio que administra o termi-

nal desde 2014.

TRANSMISSÃO
O TCU também aprovou o

leilão de linhas de transmissão
de energia elétrica em 13 esta-
dos, previsto para 30 de junho.
Embora o edital deste ano tenha
poucas mudanças em relação ao
do leilão do segundo semestre
do ano passado, o TCU fez uma
série de recomendações. A con-
cessão está prevista para gerar
R$ 15,3 bilhões em investimen-
tos privados e gerar receitas
anuais permitidas (RAP) de R$
2,2 bilhões.

MERCADOS

Petrobras lança site com informação
sobre preços de combustíveis
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

A Petrobras lançou ontem
uma plataforma para facilitar o
acesso a informações sobre os
preços dos combustíveis. A esta-
tal apresenta, de forma didática
e com facilidade visual, infor-
mações sobre as parcelas envol-
vidas na formação dos valores
da gasolina, do diesel e do gás de
cozinha (GLP) e, ainda, sobre a

formação dos preços ao consu-
midor final. O novo site permite
filtrar os valores pela média na-
cional ou por estados, conside-
rando os impostos estaduais e
outras variáveis locais.  

A empresa destacou que há
anos divulga, na página institu-
cional da companhia, os valores
cobrados em suas refinarias e a
composição média do preço fi-
nal, que é um tema de grande
interesse do público em geral.

“Nos últimos seis meses esta foi
a informação mais acessada,
com quase 1,5 milhão de visuali-
zações”, informou, em nota.

A Petrobras lembrou, ainda,
que em novembro do ano passa-
do, lançou uma campanha publi-
citária veiculada em televisão,
com a mesma intenção de infor-
mar sobre a formação de preços
ao consumidor final. “O novo
ambiente virtual é mais uma ação
da Petrobras para manter a socie-

dade informada sobre os preços
de venda dos seus produtos.”

A petroleira acrescentou, que
regularmente, tem prestado es-
clarecimentos às autoridades
regulatórias, sobre defesa da
concorrência e dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário.
“Transparência e qualidade das
informações prestadas são valo-
res praticados pela Petrobras,
com reconhecimento do públi-
co externo”, destacou.

PLATAFORMA

Confiança dos empresários sobe
pelo terceiro mês consecutivo
VITOR ABDALA/ABRASIL

O Índice de Confiança Em-
presarial (ICE), calculado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
avançou 2,9 pontos de abril para
maio deste ano. Essa foi a tercei-
ra alta consecutiva do indicador,
que atingiu 97,4 pontos, em uma
escala de 0 a 200 pontos, o maior

nível desde outubro de 2021
(100,4 pontos).  

O ICE consolida os índices de
confiança de empresários brasi-
leiros de quatro setores pesqui-
sados pela FGV: indústria, cons-
trução, serviços e comércio.

O Índice da Situação Atual,
que mede a percepção sobre o
presente, subiu 2,4 pontos e atin-

giu 98,1 pontos. O Índice de Ex-
pectativas, que mede a confiança
no futuro, atingiu o mesmo pata-
mar, após avançar 3,7 pontos.

Entre os quatro setores, o me-
lhor resultado do ICE na passa-
gem de abril para maio foi regis-
trado pelo comércio, que teve
alta de 7,4 pontos. Apesar disso,
o segmento ainda tem a menor

confiança: 93,3 pontos.
Com alta de 2,3 pontos de

abril para maio, a indústria con-
tinua com a maior confiança
(99,7 pontos). Os serviços subi-
ram 2,1 pontos e chegaram a
98,3 pontos. A construção foi o
único setor com queda de abril
para maio (-1,4 ponto) e chegou
a 96,3 pontos.

ICE

IPC-S fecha maio 
com inflação de 0,5%

FGV

VITOR ABDALA/ABRASIL

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S), cal-
culado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), fechou maio
deste ano com inflação de
0,5%. A taxa é inferior às obser-
vadas no mês anterior (1,08%)
e em maio de 2021 (0,81%).
Com o resultado, o IPC-S acu-
mula inflação de 10,28% em 12
meses.  

Segundo a FGV, quatro das
oito classes de despesa anali-
sadas pela pesquisa tiveram
queda na taxa de inflação de
abril para maio, entre elas ali-
mentação (que caiu de 1,58%
para 0,45% no período) e

transportes (de 2,13% para
1,02%).

Outros grupos que registra-
ram taxa de inflação menor fo-
ram saúde e cuidados pessoais
(de 1,14% para 0,87%) e ves-
tuário (de 1,26% para 1,21%).

Dois grupos registraram de-
flação (queda de preços) ainda
mais acentuada do que no mês
anterior: habitação (que pas-
sou de -0,69% para -1,37%) e
comunicação (de -0,02% para -
0,14%).

Por outro lado, dois grupos
tiveram aumento da taxa: edu-
cação, leitura e recreação (que
subiu de 2,51% para 3,12%) e
despesas diversas (de 0,70%
para 0,91%).

Siderúrgicas de MG são
acusadas de colaborar
com a ditadura militar

INVESTIGAÇÃO

O MPF (Ministério Público
Federal) abriu investigação so-
bre suposta colaboração de
duas siderúrgicas de Minas Ge-
rais com a ditadura militar. A
procuradoria apura ainda se
houve suporte das duas empre-
sas para implementação do gol-
pe militar de 1964, que deu ori-
gem ao regime, extinto em 1985.

As siderúrgicas são a Belgo-
Mineira, que se instalou no es-
tado em 1921, e a Mannes-
mann, que iniciou atividades
em Minas Gerais em 1954. As
operações das empresas no es-
tado pertencem hoje à Arce-
lorMittal e à Vallourec, respec-
tivamente.

As investigações do MPF
têm como base relatório da
Comissão da Verdade em Mi-
nas Gerais. A comissão, forma-
da por juristas, professores e
representantes da sociedade
civil, foi criada para investigar
repressão, mortes, torturas e
desaparecimentos de militan-
tes políticos durante a ditadura
no Brasil.

Segundo o MPF, as duas
empresas podem ser condena-
das a reparações cíveis. Ainda
conforme a procuradoria em

Minas, a jurisprudência no
Brasil é pacificada em relação
à ausência de prescrição para
fatos ocorridos na vigência de
estado de exceção.

Um dos pontos aos quais a
procuradoria se ateve no rela-
tório da Comissão da Verdade
é o que se refere à "Reunião do
Edifício Acaiaca", um prédio
de salas comerciais no centro
de Belo Horizonte, onde em-
presários se encontraram em
janeiro de 1964, menos de três
meses antes do golpe, para ar-
ticular a derrubada do então
presidente da República, João
Goulart.

Segundo a Comissão da
Verdade, representantes da
Mannesmann e da Belgo parti-
ciparam do encontro. A reu-
nião foi organizada pelo IPES
(Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Sociais), fundado por em-
presários em 1961.

O instituto se firmou como
um dos principais articulado-
res da queda de Jango. Segun-
do o relatório da Comissão da
Verdade, a reunião era para
discutir financiamento e arti-
culação para a retirada do pre-
sidente do poder.

Alta de matérias-primas 
atinge indústrias em março 
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

Levantamento da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
divulgado ontem mostra que a
alta dos preços de insumos e de
matérias-primas atingiu o setor
industrial de modo inesperado
em março. Segundo o levanta-
mento, o aumento dos custos de
insumos e matérias-primas na-
cionais superou as expectativas
de 71% das empresas, na indús-
tria extrativa e de transforma-
ção, e de 73% no caso específico
da indústria da construção civil.  

Segundo a CNI, 58% das em-
presas na indústria extrativa e
de transformação e 68% na
construção relataram aumento
de preços de insumos importa-

dos acima do esperado. Para a
confederação, o resultado coin-
cide com o início da guerra en-
tre a Rússia e a Ucrânia, que
agravou a desestruturação das
cadeias de suprimento. Como
consequência, além dos atrasos
e interrupções no fornecimento
de insumos, também houve ele-
vação de preços.

“Em cinco setores, o aumen-
to generalizado dos preços na-
cionais surpreendeu mais de
80% das empresas. São eles:
produtos de borracha, biocom-
bustíveis, metalurgia e veículos
automotores e produtos de lim-
peza. A alta de custos nos insu-
mos importados superou as ex-
pectativas de 100% das empre-
sas de biocombustíveis, de 94%

das indústrias de produtos de
borracha, de 75% do setor de
impressão e 73% da indústria
química”, informou a CNI.

De acordo com a pesquisa, o
cenário de atrasos nas cadeias
de suprimentos gerou uma re-
configuração na produção das
indústrias brasileiras, especial-
mente nas que dependem de in-
sumos importados, com reflexos
em 40% da indústria geral (ex-
trativa e de transformação) e
54% da indústria da construção.

Essas indústrias tiveram que
mudar a estratégia de aquisição
de insumos e matérias-primas e
buscar fornecedores no Brasil.
Entre as empresas que já com-
pram no Brasil, 43% da indústria
geral (extrativa e de transforma-

ção) e 50% da indústria da cons-
trução afirmam que buscam ou-
tros fornecedores no país.

A parcela de empresas na-
cionais que busca fornecedores
alternativos fora do país é de
18% na indústria extrativa e de
transformação e de 3% na cons-
trução civil.

O levantamento mostra que a
proporção de empresas na in-
dústria extrativa e de transfor-
mação que preveem normaliza-
ção da oferta de insumos e ma-
térias-primas, ainda em 2022, é
de 39%. O percentual de empre-
sas da indústria geral e da cons-
trução que esperam normaliza-
ção apenas em 2023 é de 25%, de
36% para produtos nacionais e
31% e 45% para importados.

CNI
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País/São Paulo

Só recomendar uso de
máscara confunde e item
deveria ser obrigatório

COVID AVANÇA

ISABELLA MENON/FOLHAPRESS

A decisão do Comitê de
Contingência da Covid-19 do
governo paulista de recomen-
dar o uso de máscaras em lo-
cais fechados foi uma medida
correta, segundo infectologis-
tas. Porém, para eles, as auto-
ridades deveriam não apenas
sugerir, mas obrigar o uso do
item a fim de evitar a propaga-
ção do Sars-Cov-2.

Nas últimas semanas, foi
observada uma tendência de
crescimento de casos. Dados
da plataforma SP Covid-19 In-
fo Tracker, criada por pesqui-
sadores da USP e da Unesp
com apoio da Fapesp para
acompanhar a evolução da
pandemia, mostram que a
média móvel de novas inter-
nações (UTI e enfermaria) au-
mentou 74% no estado de São
Paulo em três semanas. Foram
comparados os dias 6 e 27 de
maio, quando as médias al-
cançaram 176 e 306, respecti-
vamente.

O fim da obrigatoriedade
do uso de máscaras em locais
fechados foi anunciado pelo
ex-governador João Doria
(PSDB) em 17 de março. O
item, no entanto, ainda é obri-
gatório no transporte público
e em unidades de saúde.

O anúncio da volta da reco-
mendação ocorreu na terça-
feira passada. Em nota, o go-
verno disse que a decisão
ocorre após ter se "verificado
um crescimento no número
de casos e hospitalizações,
sem crescimento de óbitos
proporcional graças à ampla
cobertura vacinal do Estado
de São Paulo referência e líder
mundial em vacinação".

Ontem, a Prefeitura de São
Paulo seguiu as orientações do
governo e também anunciou
apenas a recomendação do
uso do equipamento.

Diretora da SBIm (Socieda-
de Brasileira de Imunizações),
Monica Levi diz que a nova re-
comendação confunde as pes-
soas. "Infelizmente, temos um
país dividido em como enten-
der e enfrentar uma pandemia.
Porém, o interesse coletivo tem
que prevalecer em relação a
opiniões individuais", afirma.

Para ela, é impossível reali-
zar o controle de doenças in-
fecto-contagiosas com base
no bom senso. "É preciso que
tenhamos diretrizes conforme
os momentos da pandemia. É
possível flexibilizar conforme
as taxas baixas em lugares
aberto, mas em fechados tem
que ser obrigatório", disse Le-
vi, que avalia que novas va-
riantes têm elevado o número
de casos e é preciso que "aper-
tar medidas até que a Covid-
19 se torne endêmica".

A médica cita ainda que,
além da Covid, nesta época do
ano em que são registradas
baixas temperaturas e tempo

seco é comum que seja regis-
trado o aumento de síndromes
respiratórias. Assim, a másca-
ra teria a capacidade de evitar
não apenas a propagação da
Covid, como de gripe e outras
doenças sazonais.

Médico e consultor da SBI
(Sociedade Brasileira de Infec-
tologia), Renato Grinbaum
afirma que a decisão sobre a re-
tirada de máscaras em locais
fechadas foi prematura e "com
embasamento científico precá-
rio". "Retornamos porque a
pandemia não acabou", diz ele.

Grinbaum apoia o uso obri-
gatório das máscaras em locais
fechados. "As autoridades não
querem mais ser incisivas na
pandemia e estão transferindo
para os indivíduos decisões re-
ferentes à saúde pública."

Ele analisa que, apesar do
aumento de número de casos,
a situação epidemiológica não
é tão grave quanto no ano pas-
sado. Porém, é necessário cui-
dado. "Falta também uma dis-
cussão do que fazer quando a
pandemia acabar, como quais
normas seguir e qual será o
novo normal. Precisamos de
uma transição não radical."

André Ricardo Ribas Frei-
tas, professor de epidemiolo-
gia da Faculdade de Medicina
São Leopoldo Mandic, concor-
da que o uso do equipamento
de proteção em ambientes in-
ternos nunca deveria ter deixa-
do de ser obrigatório.

"Ainda que essas medidas
sejam tomadas agora, não me
parece que serão impactantes
porque não se trata de uma
obrigatoriedade. As pessoas
foram estimuladas a acreditar
que a pandemia acabou, em
decorrência da postura do es-
tado, do governo federal e da
falta da coordenação dessas
ações", afirma ele.

Para Freitas, deve aconte-
cer um aumento de casos de
influenza. "A gente vai enfren-
tar nas próximas semanas um
aumento dos casos de influen-
za e vírus sincicial, o que pode
causar um estrangulamento
no sistema."

"Por mais que não sejam
casos muito graves, ainda te-
mos uma quantidade de óbi-
tos acima de média. Nós nos
acostumamos a falar em cen-
tenas de mortes por Covid,
mas isso não é normal", diz
ele, que cita que há uma clara
falta de coordenação unifica-
da de estados.

O professor também anali-
sa que a atual situação não
chega aos níveis já vistos, co-
mo em momentos em que fal-
taram leitos de UTI e oxigênio.
"Porém, temos sim uma so-
brecarga nos prontos-socor-
ros para doenças respiratórias
e não estou vendo uma cons-
trução de uma rede capilar
que consiga aumentar leitos
como aconteceu em outros
momentos."

DOENÇA

Saúde pode comprar vacina
contra varíola dos macacos
THAÍSA OLIVEIRA E MATEUS
VARGAS/FOLHAPRESS

O
ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
afirmou à reportagem

ontem que o governo estuda a
compra da vacina que pode pre-
venir a contaminação pela varíola
dos macacos.

A aquisição, ainda em avalia-
ção, pode ser feita para grupos es-
pecíficos, como profissionais de
saúde que lidam diretamente
com infectados ou vivem em re-
giões de fronteira.

"Primeiro tem de circunscre-
ver qual é o público. Não são (to-
dos) os profissionais de saúde de
maneira geral", afirmou. "A prin-
cípio, (serão) aqueles que estão li-
dando com esses casos, aqueles
que vivem em regiões de frontei-
ra... Estamos, junto com as autori-
dades sanitárias mundiais, bus-
cando qual é o nicho em que se
deve aplicar", disse.

"Estamos com a Opas (Organi-
zação Pan-Americana da Saúde)
buscando contatos para ter a vaci-

na", complementou.
O Brasil ainda não tem casos

confirmados da doença, mas mo-
nitora três suspeitas (no Rio Gran-
de do Sul, em Santa Catarina e no
Ceará). Segundo Queiroga, a si-
tuação é de "monitoramento" –
mas não de "preocupação".

"Não é algo que seja grave. Na-
turalmente, [entre] os mais vulne-
ráveis, crianças pequenas, idosos,
pode ter uma repercussão. Esta-
mos monitorando", afirmou.

O Ministério da Saúde tam-
bém quer obter uma amostra do
vírus para usar como referência
em testes laboratoriais. No termo
técnico, essa amostra serviria de
"controle positivo".

A expectativa é de que o mate-
rial chegue ao Brasil até o fim da
semana, também via Opas.

Segundo o ministro, três labo-
ratórios brasileiros estão aptos a
fazer o diagnóstico da doença: a
Funed (Fundação Ezequiel
Dias), em Minas Gerais, a UFRJ
(Universidade Federal do Rio de
Janeiro) e o Instituto Adolfo Lutz,
de São Paulo.

O Ministério da Saúde tem evi-
tado o termo "varíola dos maca-
cos" por receio de que, com a
eventual chegada da doença ao
Brasil, a população comece a ma-
tar os animais.

O ministro, assim como sua
equipe, têm usado o nome em in-
glês –monkeypox.

Apesar do nome da doença,
são os roedores (como esquilos)
os principais suspeitos de serem
os reservatórios do vírus.

Segundo a epidemiologista e
professora da Ufes (Universidade
Federal do Espírito Santo) Ethel
Maciel, existem duas vacinas ca-
pazes de proteger contra a varío-
la dos macacos: uma específica
para a doença e a vacina contra a
varíola humana, que foi usada no
passado.

O Ministério da Saúde criou
uma sala de situação para acom-
panhar o avanço da doença. Já o
Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações reuniu especialistas
em um grupo consultivo.

Os principais sinais e sintomas
da varíola são febre, erupções na

pele e aumento dos gânglios linfá-
ticos (adenomegalia).

Apesar da resistência do presi-
dente Jair Bolsonaro às máscaras
de proteção durante a pandemia
de Covid-19, os informes do Mi-
nistério da Saúde sugerem que as
pessoas usem o instrumento tam-
bém no caso da varíola. Além dis-
so, que lavem as mãos com fre-
quência.

Mesmo sem registro no país, o
surgimento de novos casos de va-
ríola dos macacos no mundo tem
feito os brasileiros irem atrás da
vacina. Com a erradicação da
doença, o imunizante parou de
ser aplicado no Brasil em 1979.

Em um levantamento feito pe-
la Abcvac (Associação Brasileira
de Clínicas de Vacinas) a pedido
do jornal Folha de S.Paulo, 73%
dos associados responderam
que aumentou a procura pelo
imunizante.

O último boletim divulgado
pelo Ministério da Saúde sobre a
doença indica que 435 casos já fo-
ram confirmados em 24 países, e
27 estão em investigação.

Sobe para 120 número de mortes
após chuvas em Pernambuco

Subiu para 120 o número de
mortos pelas chuvas em Pernam-
buco, de acordo com balanço di-
vulgado pelo governo estadual na
noite de ontem. Com isso, a tragé-
dia supera chuvas e cheias de
1975, quando 107 pessoas morre-
ram no estado.

Até a terça-feira passada, eram
106 mortes confirmadas. A en-
chente de maio de 1966 matou
175 pessoas e continua como
maior desastre da história de Per-
nambuco.

O Corpo de Bombeiros infor-
mou, nesta quarta, que mais cin-
co corpos foram encontrados:
dois na Vila dos Milagres (na zo-
na oeste do Recife), duas em Ja-
boatão dos Guararapes (na re-
gião metropolitana da capital) e
uma na cidade de Limoeiro (no
agreste).

O óbito em Limoeiro é o pri-
meiro registrado no interior do
estado na atual onda de chuvas,
que começou na quarta-feira
passada.

Além disso, o governo disse
que o IML (Instituto de Medici-
na Legal) constatou que mais
nove corpos procedentes de
unidades de saúde também
eram de pessoas que morreram
em consequência dos efeitos
dos temporais.

As buscas por soterrados se-
guem em Vila dos Milagres, no
Recife, no Curado IV, em Jaboa-
tão, e em Areeiro, em Camaragi-
be. Mergulhadores dos Bombei-
ros e da Marinha buscam ainda
uma pessoa levada pela enxurra-
da no bairro de Paratibe, em Pau-
lista, no Grande Recife .

O total de desabrigados foi a

7.312, ainda segundo o balanço.
Essas pessoas estão em 66 abrigos
localizados em 27 municípios. Di-
versas campanhas de doação fo-
ram abertas para ajudar famílias
atingidas.

O número de municípios per-
nambucanos que já decretaram
situação de emergência segue em
24: Recife, Olinda, Jaboatão dos
Guararapes, São José da Coroa
Grande, Moreno, Nazaré da Ma-
ta, Macaparana, Cabo de Santo
Agostinho, São Vicente Ferrer,
Paudalho, Paulista, Goiana, Tim-
baúba, Camaragibe, São Louren-
ço da Mata, Abreu e Lima, Ara-
çoiaba, Igarassu, Aliança, Glória
do Goitá, Vicência, Bom Jardim,
Limoeiro e Passira. O governo es-
tadual também decretou emer-
gência.

Bombeiros enviados pelo go-

verno da Paraíba e profissionais
especializados no atendimento
a casos de deslizamentos de Mi-
nas Gerais também reforçam as
equipes de resgate. Um grupo
da Defesa Civil do Rio de Janeiro
está no Recife para reforçar o
atendimento.

Pernambuco, Bahia, Minas
Gerais e Rio de Janeiro tiveram
desastres naturais que somaram
mais de 400 mortes nos últimos
seis meses.

Entre 17 e 18 e julho de 1975, o
Recife teve um forte temporal que
deixou a cidade submersa após o
Rio Capibaribe, que corta a cida-
de, transbordar. Outras 25 cida-
des banhadas pelo rio foram afe-
tadas pelo avanço da água. Além
dos 107 que foram a óbito, outros
350 mil ficaram desabrigados ou
desalojados.

TRAGÉDIAS

Motoristas e cobradores
de ônibus marcam greve

TRANSPORTE

Ônibus de 13 empresas que
operam na capital paulista saí-
ram com atraso das garagens
no início da manhã de ontem.
O motivo são assembleias de
motoristas e cobradores reali-
zadas nas garagens durante a
madrugada. Os trabalhadores
estão em campanha salarial.

De acordo com a SPTrans, a
operação da frota estava nor-
malizada às 6h. As empresas
responsáveis pelas linhas se-
rão autuadas pelas viagens não
realizadas no início da manhã.

A SPTrans obteve decisão
liminar na Justiça do Traba-
lho, na noite desta terça-feira
passada, que determinou a
manutenção de 80% da frota
operando nos horários de pi-
co e de 60% nos demais horá-

rios, sob pena de multa diária
de R$ 50 mil.

A classe reivindica um rea-
juste de quase 18%, sendo
uma reposição inflacionária
de 12,37% e 5% de aumento
real, mas se depara com difi-
culdades.

As empresas recorreram à
prefeitura para negociar com o
SindMotoristas (Sindicato dos
Motoristas e Trabalhadores
em Transporte Rodoviário Ur-
bano de São Paulo).

"Pela forma como o poder
público está negociando, agin-
do de forma truculenta, com
uma proposta de 10% sobre o
salário apenas, vamos parali-
sar na próxima segunda-feira",
diz Valdevan Noventa, presi-
dente do SindMotoristas.

Nota
LULA AFAGA TUCANOS APÓS DIZER QUE PSDB
ACABOU E AFIRMA QUE POLARIZAÇÃO ERA CIVILIZADA

Um dia após afirmar que o PSDB acabou, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) afagou tucanos ontem e disse que o
Brasil era "feliz" quando a polarização política era entre a
legenda e o PT. "Já disse para o Alckmin: como este país era feliz
quando a polarização era entre o PT e o PSDB. Como era feliz
este país quando a polarização era entre a Dilma e o Alckmin, a
Dilma e o Serra, eu e o Serra, eu e Alckmin, eu e o Fernando
Henrique Cardoso", disse Lula. "A gente era civilizado, a gente

Fachin recebe Castro e critica sigilo
de imagens de câmeras da PM
PAULO ROBERTO
NETTO/UOL/FOLHAPRESS

O ministro Edson Fachin, do
STF (Supremo Tribunal Federal),
disse ao governador do Rio de Ja-
neiro, Claudio Castro (PL), ver
com "preocupação" o sigilo das
imagens obtidas nas câmeras que
foram instaladas nos uniformes
de policiais militares e as unida-
des priorizadas para ter o equipa-
mento. O magistrado se reuniu
com Castro na terça-feira passa-
da, na sede do tribunal.

"O ministro externou preocu-
pação quanto à priorização das
unidades de polícias que devem
receber as câmeras para serem
instaladas nos uniformes das po-
lícias assim como ao sigilo sobre

os arquivos de imagens, que de-
vem, nos termos de normas inter-
nacionais, serem prontamente
disponibilizados para os órgãos
de controle", disse o STF, em no-
ta, sobre o encontro.

Fachin é relator da ação que
obrigou o governo fluminense a
elaborar um plano para reduzir a
letalidade policial em operações
como a da Vila Cruzeiro, que ma-
tou 23 pessoas no último dia 24.

Na segunda-feira passada, o
governo do Rio passou a adotar
câmeras corporais nos uniformes
de 1,6 mil policiais de nove bata-
lhões: 2º BPM (Botafogo), 3º BPM
(Méier), 4º BPM (São Cristóvão),
6º BPM (Tijuca), 16º BPM (Ola-
ria), 17º BPM (Ilha do Governa-
dor), 19º BPM (Copacabana), 23º

BPM (Leblon) e 1ª Companhia
Independente da Polícia Militar
(Laranjeiras).

Reportagem do site UOL re-
velou que resolução publicada
pela PM estabelece que as ima-
gens só teriam acesso público
após um ano, período máximo
de armazenamento estabelecido
pelo governo.

O governo tem dito que as
imagens captadas pelas câme-
ras serão armazenadas por até
um ano, caso tenham registrado
uma ocorrência. O acesso aos
arquivos será permitido aos ór-
gãos de controle, como o Minis-
tério Público, a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) e a Defen-
soria Pública.

O STF disse ainda que Fachin

indicou que cabe ao governo flu-
minense definir as metas e priori-
dades do plano de redução da le-
talidade policial, mas que as exi-
gências mínimas definidas pelo
Supremo devem ser observadas.

"O Ministro disse que o Tribu-
nal reconhece o desafio que o Es-
tado tem para fazer cumprir a de-
cisão da Corte Interamericana de
Direitos Humanos e que o Supre-
mo Tribunal Federal não medirá
esforços para, em parceria com o
Estado, buscar soluções concre-
tas", disse o Supremo.

Fachin também relatou a Cas-
tro que recebeu notícias de que
defensores de direitos humanos
estariam recebendo ameaças e
teria solicitado ao governo que
adotasse providências.

VIOLÊNCIA NO RIO

OUTONO: Nublado pela manhã, com garoa. 
Tarde de sol. Noite com nebulosidade.Manhã Tarde Noite

06:41 17:26
16º20º 25%

ganhava e perdia, a gente voltava para casa (...) A transição que
nós fizemos com o Fernando Henrique Cardoso foi a mais
civilizada que este país conheceu. Você disputava uma eleição,
mas você não estava em guerra. O seu adversário não era seu
inimigo", continuou o petista, em referência ao clima de
polarização que permeia a disputa presidencial deste ano. Tanto
Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), e seus respectivos
aliados, trocam ofensas e críticas em declarações e em publicações
nas redes sociais. Lula participou de evento com profissionais da
educação em Porto Alegre. Ele estava acompanhado da ex-
presidente Dilma Rousseff (PT), do ex-governador Geraldo Alckmin. 



RJ prorroga prazo de
vigência de tratamento
tributário a siderúrgicas 

RIOINVEST

O Governo do Estado, por
meio do Programa de Atração
de Investimentos Estruturan-
tes (RioInvest), prorrogou até
2032 o prazo de vigência do tra-
tamento tributário especial pa-
ra as companhias siderúrgicas
instaladas no Rio de Janeiro. 

É o que prevê a Lei 9.693/22,
sancionada pelo governador
Cláudio Castro e publicada na
última sexta-feira no Diário
Oficial. De autoria do Poder
Executivo, a medida atualiza
legislação sobre o tema e bus-
ca garantir maior competitivi-
dade para o setor, gerando
mais emprego e renda em todo
o estado.

“A lei assegura o tratamento
isonômico às empresas do se-
tor siderúrgico do Rio de Janei-
ro em relação às outras regiões
do país. Estamos, na prática, ti-
rando do papel uma iniciativa
que, além de tornar o setor
mais competitivo, contribuirá

para gerar ainda mais empre-
gos e renda no estado, fomen-
tando a economia fluminen-
se”, declarou Cláudio Castro.

O RioInvest garante incenti-
vos fiscais para empreendi-
mentos industriais, subsidian-
do aquisições de bens e insu-
mos. A norma publicada nesta
sexta atualiza a legislação so-
bre o tema, que até então pre-
via a validade dos incentivos
somente até 2026.

Cabe ressaltar ainda que,
com a Lei Complementar Fe-
deral 160 de 2017, diversas
companhias siderúrgicas tive-
ram seus incentivos concedi-
dos até 31 de dezembro de
2032, o que ainda não foi im-
plementado em âmbito esta-
dual. Além disso, o novo prazo
está em conformidade com o
Convênio 190/17, do Conselho
Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), do qual o Estado
do Rio de Janeiro é signatário.

MINAS GERAIS

EUA vão deportar brasileiro
condenado por estuprar crianças 
O

s Estados Unidos
prenderam no estado
de Massachusetts um

fugitivo da Justiça brasileira
condenado a 14 anos de prisão
por estupro de crianças.

Vagner Brito Paixão, 31, foi
detido na cidade de Somerville
no último dia 25 de maio, de
acordo com um boletim do ICE
(departamento de imigração e
controle de al fândega dos
EUA) divulgado na terça-feira
passada.

Segundo o texto, Paixão teria
entrado nos EUA em março de
2018, via Nova York, com um

visto de turismo e autorização
para permanecer no país por
seis meses. Em fevereiro de
2019, já depois de o prazo ter es-
tourado, as autoridades ameri-
canas estenderam até 14 de
março daquele ano a autoriza-
ção de estadia, mas ele conti-
nuou no país depois disso. O
Departamento de Estado por
fim revogou o visto dele em ju-
nho de 2021.

De acordo com informações
de um processo judicial de feve-
reiro de 2014, da comarca de
São João do Paraíso (MG), o bra-
sileiro foi condenado a 14 anos e

10 meses de prisão por praticar,
13 vezes, "conjunção carnal ou
outro ato libidinoso com menor
de 14 anos". Os EUA afirmam
que havia um mandado de pri-
são contra ele, que teria ficado
foragido desde então.

A reportagem não conseguiu
localizar Vagner Brito Paixão
nem seus advogados.

O comunicado do ICE não
explica como Paixão conseguiu
entrar legalmente nos EUA em
2018, mesmo tendo sido conde-
nado quatro anos antes.

"Predadores de crianças
condenados como Brito Paixão

não podem usar os EUA para se
esconder e evitar cumprir pena
de prisão", declarou o diretor
interino do órgão responsável
por deportações na cidade de
Boston, LaDeon Francis, acres-
centando que o brasileiro ainda
representaria uma ameaça para
a comunidade se não tivesse si-
do preso.

O governo americano afir-
ma que ele ficará detido até
ser deportado para o Brasil,
onde será entregue às autori-
dades.  Não foi  def inido um
p r a z o  p a r a  e s s e  p r o c e s s o
acontecer.

Juíza ameaça expulsar
advogado de Jairinho 

CONFUSÃO

MARCELA
LEMOS/UOL/FOLHAPRESS

O advogado Cláudio Dalle-
done, que defende o ex-verea-
dor Dr. Jairinho, afirmou ontem
que acionará o CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) contra a juí-
za Elizabeth Machado Louro, da
2ª Vara Criminal do Rio, respon-
sável pelo do Caso Henry Borel,
4, morto no ano passado.

O advogado se envolveu em
um bate-boca com a magistrada
após ele interromper um co-
mentário dela durante o depoi-
mento do perito Leonardo Hu-
bir Tauil, que assinou o laudo de
necropsia da criança. "Se o se-
nhor me interromper mais uma
vez, o senhor vai ficar lá fora",
reagiu a juíza.

O advogado respondeu: "Is-
so a senhora não pode fazer.
Não fico. Vai mandar me pren-
der?" Ela então rebateu: "Então
o senhor chama a polícia lá pa-

ra me prender".
A audiência judicial, que ou-

ve duas testemunhas convoca-
das pela defesa sobre o laudo de
necropsia no corpo de Henry,
foi marcada por diversos confli-
tos entre as partes.

Outro momento tenso foi a
discussão entre Dalledone e
Cristiano Mediano, advogado
do pai de Henry, Leniel Borel. O
assistente de acusação questio-
nou por diversas vezes o que
chamou como de falta de objeti-
vidade da defesa do ex-vereador
ao questionar o perito.

Os dois chegaram a se enca-
rar. A Polícia Militar do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro pre-
cisou intervir para acalmar os
ânimos.

Além do perito legista Leo-
nardo Huber Tauil, o assistente
técnico Sami El Jundi, contrata-
do pelos advogados de Jairinho,
começou a prestar depoimento
pouco depois das 16h30.

Detran começa a
emitir nova carteira 

CNH

A partir desta quarta-feira, 1º
de junho, o Detran.RJ começou
a expedir ontem a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH)
em novo formato. O documen-
to ficou mais moderno, passan-
do a incorporar novos elemen-
tos gráficos para evitar falsifica-
ções e fraudes. Foi incorporado
também um novo código inter-
nacional usado em passapor-
tes, que permitirá ao condutor
embarcar passando por termi-
nais de autoatendimento nos
aeroportos brasileiros.

A substituição pelo novo
modelo não é imediata. Ela
ocorrerá de forma gradual, à
medida que os usuários forem
renovando suas habilitações
ou pedindo a emissão de se-
gunda via. Com todas as novi-
dades, a CNH brasileira fica
mais próxima dos padrões in-
ternacionais. Como tem infor-
mações impressas em inglês,
espanhol e francês, além do
português, a carteira pode ser
usada com mais facilidade em
outros países.

A nova CNH agora tem uma
tabela com os tipos de veículos
que o motorista pode conduzir.
Abaixo dela estará o quadro de
observações, para informar
possíveis restrições médicas e
se o condutor exerce atividade
remunerada, por exemplo. No
documento, entre outras possi-
bilidades e mudanças, também

consta se a CNH é temporária
(concedida a novos motoris-
tas), sendo identificada com a
letra P (de Permissão para Diri-
gir), no canto superior direito,
ou se é definitiva, com a letra D.

As mudanças foram deter-
minadas pela Resolução nº 886
do Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), publicada em 13
de dezembro de 2021. A nova
CNH também tem nova cor.
Além do verde, presente no do-
cumento emitido até esta terça-
feira, está presente também o
amarelo. Entre os padrões de
segurança contra falsificações,
o documento contém uma tinta
especial que brilha no escuro,
holograma e impressão reativa
à luz ultravioleta.

Outro elemento de seguran-
ça, o QR Code impresso no ver-
so da carteira, permanece no
novo modelo para dificultar as
fraudes. É pelo QR Code que o
usuário tem acesso à versão di-
gital da CNH, que pode ser bai-
xada no aplicativo Carteira Di-
gital de Trânsito. A CNH conti-
nua acessível tanto na versão fí-
sica quanto na digital.

O prazo de validade da CNH,
determinado pelo Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), não
muda: é de 10 anos para quem
tem menos de 50 anos de idade,
de 5 anos para quem tem entre
50 e 69 anos, e 3 anos para pes-
soas de 70 anos ou mais. 

OUTONO: Dia de sol com nuvens ao amanhecer. 
Noite com poucas nuvens.

Manhã Tarde Noite
06:26 17:16
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