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cyan magenta  amarelo  preto

Laudo aponta
que carro
violou norma
de trânsito 

CARNAVAL

O carro alegórico da escola de
samba Em Cima da Hora que
prensou a menina Raquel Antu-
nes, 11, durante o carnaval do
Rio, em abril deste ano, infringiu
normas do código de trânsito e
do regulamento dos desfiles da
série ouro. Segundo laudo de re-
produção da morte da menina,
feito pela Polícia Civil, o veículo
foi acoplado ao reboque por
meio de correntes e parafusos, o
que está em desacordo com as
normas de trânsito. De acordo
com o artigo 236 do código, rebo-
car outro veículo com cabo flexí-
vel ou corda, com exceção de ca-
sos de emergência, constitui in-
fração média. Além disso, o carro
alegórico da Em Cima da Hora
desrespeitou o regulamento dos
desfiles, documento que exige
que as alegorias tenham, na par-
te dianteira, uma lança para en-
gate ou guincho. A alegoria da
agremiação não tinha essa peça,
e os funcionários precisaram
usar correntes. PÁGINA 6

Matança da
guerra pode 
ir muito além
do 100º dia 

RÚSSIA E UCRÂNIA

No centésimo dia da Guerra
da Ucrânia, um festival de obvie-
dades proferidas pelos principais
atores do conflito ajuda a susten-
tar a avaliação de que a crise está
distante de ter uma solução. A
começar pela Rússia, que inva-
diu o vizinho em 24 de fevereiro,
lançando a maior ação militar na
Europa desde que os soviéticos
tomaram Berlim enquanto os
Aliados avançavam a oeste con-
tra os nazistas, em 1945. "Um dos
principais objetivos da operação
é proteger as pessoas das repú-
blicas populares de Donetsk e de
Lugansk. Medidas foram toma-
das para isso e alguns resultados
foram alcançados. Este trabalho
vai continuar até que se alcan-
cem todos os objetivos", afirmou
o porta-voz do Kremlin, Dmitri
Peskov. Ele está certo, parcial-
mente. Seu chefe, Vladimir Pu-
tin, colocou a dita libertação des-
ses territórios separatistas no les-
te ucraniano como uma de suas
prioridades. PÁGINA 6

Atividade 
e emprego
da indústria
caem em abril

CNI IBGE

D
epois de um período de cres-
cimento no início do ano, a
indústria começou o segun-

do trimestre com sinais de fadiga. Se-
gundo a pesquisa Indicadores Indus-
triais, da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), todos os indicadores
analisados caíram em abril, afetando
negativamente o desempenho do se-
tor.  O faturamento real da indústria
de transformação recuou 0,6% em
abril, praticamente revertendo a alta
de 0,7% registrada em março. Em re-
lação a abril do ano passado, a queda
chega a 5,8%. As horas trabalhadas na
produção caíram 2,2% em abril, o se-
gundo mês consecutivo de queda. O
indicador registrou quatro crescimen-
tos seguidos, de novembro de 2021 a
fevereiro de 2022, mas começou a cair
em março. PÁGINA 4

Produção
industrial sobe
em abril e tem 
3a alta seguida

A produção da indústria no país variou 0,1% de março para abril
deste ano, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) di-
vulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Essa é a terceira alta consecutiva do indicador, que
acumula alta de 1,4% no período de três meses.  “A produção indus-
trial, ao assinalar variação positiva de 0,1% em abril de 2022, marcou
o terceiro mês seguido de expansão, mas eliminou o recuo de 1,9%
registrado em janeiro último. O setor industrial ainda se encontra
1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, de fevereiro de 2020,
e 18% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011”, explicou
o gerente da pesquisa, André Macedo (foto). PÁGINA 2

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) (foto), afastou nesta sexta-feira o petista Márcio
Macêdo (PT-SE) do cargo de parlamentar e determinou a volta de José Valdevan de Jesus, o Valdevan Noventa
(PL-SE), que havia sido cassado em março deste ano por abuso do poder econômico durante a campanha elei-
toral de 2018. A decisão foi tomada um dia depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nu-
nes Marques suspender a cassação de Valdevan. A decisão de Nunes Marques, no entanto, ainda será analisada
pela segunda turma do STF. Ela causou polêmica e pode ser derrubada. Nesta sexta-feira, o magistrado enviou
um ofício carimbado como "urgente" a Lira comunicando que a cassação já não está valendo. PÁGINA 5

IBGE

Manobra de Kassio e Lira agiliza
retorno bolsonarista à Câmara  

TSE DE JOELHOS

PAULO SERGIO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Brasil produziu, no último mês de abril, 2,999 milhões de barris
diários (Mmbbl/d) de petróleo, com aumento de 0,6% em compara-
ção ao mês anterior. Em relação a abril de 2021, houve expansão de
0,8%. Foram produzidos ainda 137 milhões de metros cúbicos diá-
rios (MMm3/d) de gás natural, com elevação de 1,8% em relação a
março e de 4,1% na comparação com abril do ano anterior. No total,
foram produzidos 3,860 milhões de barris de óleo equivalente por dia

(MMboe/d).  Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e es-
tão disponíveis no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás
Natural. A produção na região do pré-sal registrou, em abril, volume
de 2,911 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d),
sendo 2,298 MMbbl/d de petróleo e 97,6 MMm3/d de gás natural, o
que correspondeu a 75,4% da produção nacional. PÁGINA 2

Produção de petróleo cresce 0,6% em abril
ANP

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 6

Junho: Mês do
Sagrado Coração

de Jesus

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(5/5) 12,75%
Poupança 3
(4/6) 0,65%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 0,52% (mai.)
IPCA (5) 0,28% (mai.)
CDI
0,14 até o dia 03/jun
OURO
BM&F/grama R$ 280,50
EURO Comercial 
Compra: 5,1227 Venda: 5,1233

EURO turismo 
Compra: 5,1517 Venda: 5,3317
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,7950 Venda: 4,7956
DÓLAR comercial
Compra: 4,7781 Venda: 4,7787
DÓLAR turismo
Compra: 4,7780 Venda: 4,9580

PETROBRAS ON N2 33.76 +2.55 +0.84

GRUPO NATURAON NM 17.58 +2.75 +0.47

QUALICORP ON NM 11.73 +1.73 +0.20

TAESA UNT N2 41.27 +1.23 +0.50

PETROBRAS PN N2 30.28 +1.75 +0.52

MELIUZ ON NM 1.800 −6.74 −0.130

AMERICANAS ON NM 18.40 −5.83 −1.14

YDUQS PART ON NM 15.72 −5.59 −0.93

MAGAZ LUIZA ON NM 3.59 −5.53 −0.21

HAPVIDA ON NM 6.34 −4.08 −0.27

PETROBRAS PN N2 30.2 +1.75 +0.52

VALE ON NM 88.46 −1.60 −1.44

MAGAZ LUIZA ON NM 3.59 −5.53 −0.21

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 25.65 −0.93 −0.24

PETROBRAS ON N2 33.76 +2.55 +0.84

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 32.899,7 -1,05

NASDAQ Composite 12.012,733 -2,47

Euro STOXX 50 3.779,01 -0,50

CAC 40 6.485,3 -0,23

FTSE 100 7.532,95 -0,98

DAX 30 14.460,09 -0,17

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,15% / 111.102,32 / -1.290,59 / Volume: 19.762.615.196 / Quantidade: 3.570.855
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Economia

Temor da inflação
global interrompe
recuperação da Bolsa
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Bolsa e câmbio encerraram
a semana indicando aumento
das preocupações de investi-
dores com escalada da infla-
ção e dos juros globais.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) recuou 1,15%
nesta sessão, fechando o dia
em 111.102 pontos. O resulta-
do consolidou uma baixa se-
manal de 0,75%, a primeira
queda após três semanas con-
secutivas de ganhos.

A pressão inflacionária
mundial é resultado da reto-
mada das atividades econômi-
cas enquanto a oferta de bens
e matérias-primas ainda está
prejudicada por interrupções
no abastecimento provocadas
pela pandemia. Situação que
se agravou com a guerra na
Ucrânia.

Desde o início da guerra,
que nesta sexta-feira chegou
ao centésimo dia, o Ibovespa
(índice Bovespa) acumula
perda de 0,44%.

Em movimento contrário
ao do mercado de ações, o dó-
lar comercial avançou 0,82%
nesta semana depois de três
baixas semanais. Neste pre-
gão, a divisa americana ron-
dou a estabilidade antes de
encerrar com ligeira queda

diária de 0,16%, cotada a R$
4,7780 na venda.

Na Bolsa de Nova York, o
índice de referência S&P 500
perdeu 1,63% nesta sessão. O
índice Nasdaq, que concentra
empresas que dependem mais
da taxa de crédito barata para
crescer, recuou 2,47%. O Dow
Jones cedeu 1,05%.

O Fed aumentou a taxa de
juros em 0,75 ponto percen-
tual desde março. A expectati-
va é de alta de 0,5 ponto em ca-
da uma de suas próximas reu-
niões, neste mês e em julho.

No final da tarde desta sex-
ta, o preço do petróleo bruto
avançava 2,47%, com o barril
do Brent negociado a US$
120,52 (R$ 576,96).

No mercado de juros bra-
sileiro, a taxa DI (Depósitos
Interbancários) para janeiro
de 2023 caminhava para fe-
char o dia com ligeira alta, a
13.440 pontos-base, após ter
subido 30 pontos na véspera,
passando de 13.405 para
13.435.

Negociada entre bancos, a
taxa DI serve de referência pa-
ra o setor de crédito no país. A
manutenção da alta da curva
de juros de mercado de curto
prazo revela que o setor apos-
ta na continuidade da escala-
da da inflação e da alta da taxa
oficial do Brasil.

Sábado, domingo e segunda-feira, 4, 5 e 6 de junho de 2022

IBGE

Produção industrial sobe
0,1% de março para abril
VITOR ABDALA/ABRASIL 

A
produção da indústria
no país variou 0,1% de
março para abril des-

te ano, segundo dados da Pes-
quisa Industrial Mensal (PIM)
divulgados nesta sexta-feira pe-
lo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Essa é
a terceira alta consecutiva do in-
dicador, que acumula alta de
1,4% no período de três meses.  

“A produção industrial, ao
assinalar variação positiva de

0,1% em abril de 2022, marcou
o terceiro mês seguido de ex-
pansão, mas eliminou o recuo
de 1,9% registrado em janeiro
último. O setor industrial ainda
se encontra 1,5% abaixo do pa-
tamar pré-pandemia, ou seja,
de fevereiro de 2020, e 18%
abaixo do nível recorde, alcan-
çado em maio de 2011”, expli-
cou o gerente da pesquisa, An-
dré Macedo.

Na média móvel trimestral, a
indústria também cresceu
(0,5%). Nos demais tipos de

comparação, no entanto, a pro-
dução teve quedas: em relação a
abril de 2021 (-0,5%), no acumu-
lado do ano (-3,4%) e no acumu-
lado de 12 meses (-0,3%).

Na passagem de março para
abril, 16 das 26 atividades pes-
quisadas tiveram alta na produ-
ção, com destaques para coque,
produtos derivados do petróleo
e biocombustíveis (4,6%), bebi-
das (5,2%) e outros produtos
químicos (2,8%).

Por outro lado, dez atividades
tiveram queda, entre elas pro-

dutos alimentícios (-4,1%) e veí-
culos automotores, reboques e
carrocerias (-4,2%).

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas da indús-
tria,  t iveram alta apenas os
bens de consumo semi e não
duráveis (2,3%) e os bens inter-
mediários, isto é, os insumos
industrializados usados no se-
tor produtivo (0,8%). Os bens
de capital - máquinas e equipa-
mentos - caíram 9,2%, enquan-
to os bens de consumo duráveis
recuaram 5,5%.

MERCADOS

Número de viajantes internacionais
salta de 160 mil para 1,15 mi no mês
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O mercado de voos interna-
cionais, que enfrenta recupera-
ção mais lenta dos abalos da
pandemia, registrou em abril o
maior número de viajantes em
destinos internacionais desde
março de 2020, de acordo com
os novos dados da Anac.

O volume de passageiros

transportados chegou a 1,15 mi-
lhão. No mesmo mês do ano
passado, foram pouco mais de
160 mil pessoas que viajaram
em aeronaves com destino ou
origem no Brasil.

Em número de voos, a Anac
registra 7.338 decolagens inter-
nacionais. Patamar semelhante
já havia aparecido em janeiro
(7.366) e março (7.379).

Também chama a atenção
em abril a taxa de ocupação dos
aviões, que ficou acima de 83%.
Foi a maior do ano.

As rotas estrangeiras com
maior movimentação de passa-
geiros no mês, todas saindo de
Guarulhos, foram para Buenos
Aires, com 62.761 passageiros
pagos transportados, Miami
(53.781) e Madrid (51.491).

Ainda não resgata o cenário
pré-pandemia, mas é um alento
para o setor aéreo, que tem atra-
vessado uma fase de turbulên-
cias com alta no preço dos com-
bustíveis, mudança na política
de bagagens e criação de taxa de
poluição para aviões no municí-
pio de Guarulhos, entre outras
dificuldades decorrentes da
pandemia.

VOOS

PT discute plano
econômico de Lula 

GRANDES FORTUNAS

JULIA CHAIB E THIAGO
RESENDE/FOLHAPRESS

Os sete partidos da coligação
do ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva (PT) começaram a tra-
çar as linhas gerais do plano de
governo que indicam uma gui-
nada na condução da economia
do país e uma reformulação da
área social, inclusive com a pos-
sibilidade de mudar a marca do
programa de transferência de
renda para Novo Bolsa Família.

Membros do grupo respon-
sável pelo documento relata-
ram à reportagem que, na área
econômica, a orientação é am-
pliar o investimento e propor
uma reforma tributária com
simplificação de impostos e
criação de uma taxação sobre
grandes fortunas.

Para ampliar o investimento,
inclusive público, a campanha
de Lula discute reformular o teto
de gastos (regra que impede as
despesas públicas de crescerem
acima da inflação) e buscar no-
vas fontes de financiamento pú-
blico e privado.

No PT, há quem defenda a
revogação do teto de gastos, de
um modo geral -mas, em outros
partidos, há uma ala que busca
por um meio-termo. Isto é, revo-
gar o teto apenas para determi-
nados tipos de gastos, como os
da área social, e manter para ou-
tras despesas.

As diretrizes para o programa
de governo de Lula ainda estão
em discussão e a versão prelimi-
nar precisa ser aprovada por
instâncias partidárias.

O objetivo, segundo o docu-
mento em debate, é trocar o li-
beralismo econômico por uma
estratégia de "desenvolvimento
justo, solidário e sustentável".
Além disso, há a intenção de que

o plano de governo tenha políti-
cas públicas para combater a in-
flação, reforma trabalhista e
também propostas de fortaleci-
mento das estatais.

Aliados de Lula também que-
rem incluir no documento ofi-
cial um trecho de defesa da
Amazônia e de enfrentamento
de emergências climáticas.

Na área social, o foco deve ser
a reformulação da política de
transferência de renda com a re-
tomada da estrutura do Bolsa
Família, em um modelo que
substituiria o Auxílio Brasil
(criado no fim do ano passado
pelo presidente Jair Bolsonaro
no lugar do antigo programa).

Petistas defendem a mudan-
ça de nome do programa, que
pode voltar a ser chamado de
Bolsa Família ou de Novo Bolsa
Família. A campanha quer res-
saltar no plano de governo a ne-
cessidade de combate à fome e à
pobreza, além do fortalecimen-
to da rede de assistência social.

Outros pontos em discussão
são: valorização do salário míni-
mo acima da inflação, amplia-
ção dos direitos trabalhistas e
renegociação de dívidas de fa-
mílias e empresas.

Apesar de a campanha ain-
da não ter detalhado as propos-
tas, as conversas apontam que
a reforma tributária a ser defen-
dida foi elaborada por PT,
PCdoB, PDT, PSB, PSOL e Re-
de, e apresentada em evento na
Câmara dos Deputados em ou-
tubro de 2019.

À época, a versão sugerida
previa a criação de um IVA (im-
posto sobre o valor agregado)
que reúne o ICMS (estadual) e
ISS (municipal). Os estados se-
riam responsáveis pela arreca-
dação, e dividiriam a receita
com os municípios.

Produção brasileira de 
petróleo cresce 0,6% em abril
ALANA GANDRA/ABRASIL 

O Brasil produziu, no último
mês de abril, 2,999 milhões de
barris diários (Mmbbl/d) de pe-
tróleo, com aumento de 0,6%
em comparação ao mês ante-
rior. Em relação a abril de 2021,
houve expansão de 0,8%. Foram
produzidos ainda 137 milhões
de metros cúbicos diários
(MMm3/d) de gás natural, com
elevação de 1,8% em relação a
março e de 4,1% na comparação
com abril do ano anterior. No
total, foram produzidos 3,860
milhões de barris de óleo equi-
valente por dia (MMboe/d).  

Os dados foram divulgados
nesta sexta-feira pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) e es-
tão disponíveis no Boletim Men-
sal da Produção de Petróleo e
Gás Natural. Também podem ser
acessados, de forma interativa,
nos Painéis Dinâmicos de Produ-
ção de Petróleo e Gás Natural.

PRÉ-SAL
A produção na região do pré-

sal registrou, em abril, volume de

2,911 milhões de barris de óleo
equivalente por dia (MMboe/d),
sendo 2,298 MMbbl/d de petró-
leo e 97,6 MMm3/d de gás natu-
ral, o que correspondeu a 75,4%
da produção nacional. De acor-
do com a ANP, houve aumento
de 1,2% em relação ao mês ante-
rior e de 5,4% em relação a abril
de 2021. A produção teve origem
em 129 poços.

Em abril, o aproveitamento
de gás natural foi de 98%. Foram
disponibilizados ao mercado
52,2 MMm³/dia. A queima de
gás no mês atingiu 2,8 MMm³/d,
mostrando redução de 7,3%, se
comparada ao mês anterior, e
de 4,5% em comparação ao
mesmo mês de 2021.

No mês analisado, os campos
marítimos produziram 97,3% do
petróleo e 86,5% do gás natural.
Os campos operados pela Petro-
bras foram responsáveis por
94,4% do petróleo e do gás natu-
ral produzidos no Brasil.

DESTAQUES
O campo de Tupi, situado no

pré-sal da Bacia de Santos, foi o
maior produtor de petróleo e

gás natural em abril, registran-
do 858 MMbbl/d de petróleo e
41,2 MMm3/d de gás natural. A
plataforma Petrobras 77, ope-
rando no campo de Búzios por
meio de cinco poços a ela inter-
ligados,  produziu 158,096
Mbbl/d de petróleo e foi a ins-
talação com maior produção de
petróleo.

A instalação Polo Arara, pro-
duzindo nos campos de Arara
Azul, Araracanga, Carapanaúba,
Cupiúba, Rio Urucu e Leste do
Uruco, por meio de 33 poços, foi
a de maior produção de gás na-
tural, respondendo por 7,756
Mmm³/d.

Estreito, na Bacia Potiguar,
apresentou o maior número de
poços produtores terrestres
(952), enquanto Tupi, na Bacia
de Santos, foi o campo marítimo
com maior número (64).

Os campos de acumulações
marginais, por sua vez, produzi-
ram 372,3 boe/d, sendo 136
bbl/d de petróleo e 37,6 Mm³/d
de gás natural. O campo de Iraí,
operado pela Petroborn, foi o
maior produtor, com 212,9
boe/d.

ÁREAS
No mês de abril deste ano, a

produção nacional foi proce-
dente de 275 áreas concedidas,
cinco áreas de cessão onerosa e
seis de partilha, operadas por
42 empresas. Dessas áreas, 62
são marítimas e 224 terrestres,
sendo 12 relativas a contratos
de áreas contendo acumula-
ções marginais.  A produção
ocorreu em 6.089 poços, dos
quais 447 são marítimos e 5.642
terrestres.

O boletim da ANP revela ain-
da que as bacias maduras ter-
restres (campos/testes de longa
duração das bacias do Espírito
Santo, Potiguar, Recôncavo,
Sergipe e Alagoas) produziram
91,380 Mboe/d, sendo 68,120
Mbbl/d de petróleo e 3,698
MMm³/d de gás natural. Desse
total, 42,9 mil boe/d foram pro-
duzidos pela Petrobras e 48,5
mil boe/d foram produzidos por
concessões não operadas pela
companhia nacional, dos quais:
19.884 na Bahia, 19.649 no Rio
Grande do Norte, 7.312 em Ala-
goas, 1.477 no Espírito Santo e
178 boe/d em Sergipe

ANP

Nota
SICREDI TORNA-SE 10º BANCO 
INTEGRADO AO PORTAL GOV.BR

Os cerca de 4,5 milhões de associados ao Sicredi podem ter acesso
direto a serviços públicos digitais com a mesma senha do aplicativo
da instituição. A cooperativa de crédito tornou-se a 10ª instituição
financeira a ser integrada ao Portal Gov.br. Além do Sicredi, estão
associadas à plataforma as seguintes instituições: Banco do Brasil,
Caixa, Bradesco, Banrisul, Santander, BRB, Sicoob, Itaú e Agibank. O
login por meio da senha do banco oferece nível de segurança prata
no Portal Gov.br, o que possibilita acesso a serviços como o Sistema

de Valores a Receber, do Banco Central, a declaração pré-preenchida
do Imposto de Renda e a carteira digital de trânsito. Além da União,
o Distrito Federal e oito estados estão integrados à plataforma. No
início de maio, o Portal Gov.br superou a marca de 100 milhões de
pessoas cadastradas. Atualmente, a plataforma fornece acesso a
4.879 serviços públicos, dos quais 3.931 (80,6%) são completamente
digitais. Nos estados e nos municípios que aderiram ao portal, o
usuário pode ter o acesso ao Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), arrecadado pelos estados. Também é possível
regularizar as dívidas com os governos locais e a obter serviços
associados ao fornecimento de água e saneamento básico.
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Economia

CNI

Atividade e nível de emprego
da indústria caem em abril
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

D
epois de um período
de crescimento no iní-
cio do ano, a indústria

começou o segundo trimestre
com sinais de fadiga. Segundo a
pesquisa Indicadores Indus-
triais, da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), todos os in-
dicadores analisados caíram em
abril, afetando negativamente o
desempenho do setor.  

O faturamento real da indús-
tria de transformação recuou
0,6% em abril, praticamente re-
vertendo a alta de 0,7% registra-
da em março. Em relação a abril
do ano passado, a queda chega
a 5,8%.

As horas trabalhadas na pro-
dução caíram 2,2% em abril, o se-
gundo mês consecutivo de que-
da. O indicador registrou quatro
crescimentos seguidos, de no-
vembro de 2021 a fevereiro de
2022, mas começou a cair em
março. Na comparação com abril
do ano passado, o número de ho-
ras trabalhadas está 0,2% menor.

O desempenho negativo na
atividade refletiu-se no mercado
de trabalho. O emprego indus-
trial caiu 0,5% em abril na com-
paração com março. Esse foi o
primeiro recuo após uma se-
quência de altas que tinha co-
meçado no segundo semestre
de 2020, quando a economia co-
meçava a recuperar-se das me-

didas de distanciamento social
da pandemia de covid-19. Ape-
sar da queda, o nível de empre-
go na indústria acumula cresci-
mento de 1,6% em relação a
abril de 2021.

A massa salarial também
caiu, recuando 0,5% em abril,
após cinco meses de alta ou de
estabilidade. Em relação a abril
de 2021, a massa salarial real
mostra crescimento de 0,2%.

FRAGILIDADE
Segundo o gerente de Análise

Econômica da CNI, Marcelo
Azevedo, a fragilidade atual da
indústria decorre de um cenário
de dificuldades econômicas. Do
lado da oferta, o setor está sendo

pressionado pelo alto custo dos
insumos e pelo agravamento da
escassez de alguns deles após o
início da guerra entre Rússia e
Ucrânia e as recentes medidas
de lockdown na China.

Do lado da demanda, os con-
sumidores estão comprando me-
nos por causa da inflação e dos
juros altos, que reduz o poder de
compra. Segundo a CNI, as que-
das observadas em abril rever-
tem os pequenos ganhos do pri-
meiro trimestre. “A economia
brasileira precisa de uma alavan-
ca para atrair investimentos e
voltar a crescer, que deveria ser a
reforma tributária, mas todos os
esforços nesse sentido têm sido
frustrados”, afirma Azevedo.

IBGE terá de incluir identidade
de gênero e orientação sexual  

A Justiça Federal no Acre aco-
lheu pedido do Ministério Pú-
blico Federal e decidiu, em cará-
ter liminar, que o IBGE inclua
campos sobre orientação sexual
e identidade de gênero no Cen-
so Demográfico de 2022.

Pela decisão, o IBGE tem 30
dias para comunicar à Justiça as
providências tomadas e planeja-
das para cumprir a determinação.

A ação civil pública foi ajuiza-
da no Acre, mas vale para todo o
território nacional, e demanda

que o IBGE inclua, com a meto-
dologia que considerar adequa-
da, estes campos nos questioná-
rios básico e amostral do Censo.

Na peça, o MPF argumenta
que a obtenção dessas informa-
ções é importante para subsi-
diar a formulação de políticas
públicas mais eficientes, com
especial atenção para a popula-
ção LGBTQIA+.

A identidade de gênero diz
respeito ao gênero com o qual a
pessoa se identifica, podendo ele

ter ou não relação com o gênero
biológico delimitado no nasci-
mento. Já a orientação sexual se
refere à inclinação do desejo afe-
tivo e erótico de cada pessoa.

Ainda que informações sobre
orientação sexual e identidade
de gênero possam ser conside-
radas sensíveis, diz o MPF, inda-
gações do tipo não são novidade
para o IBGE, já que outros cam-
pos de mesma natureza jurídica,
como raça, cor, religião, fertili-
dade, já foram inseridos nos for-

CENSO 2022

Nota
PREÇO DA GASOLINA CAI PELA 
TERCEIRA SEMANA NOS POSTOS

O preço da gasolina caiu pela terceira semana seguida nas
bombas, acompanhando a queda da cotação do etanol
hidratado, que representa 27% da mistura vendida nos postos.
Ainda assim, o preço médio permanece acima de R$ 7 por litro
em 23 estados e no Distrito Federal. Segundo a ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), esta semana a
gasolina foi vendida pelos postos brasileiros pelo preço médio de
R$ 7,218 por litro, recuo de 0,4% em relação à semana anterior.
Nas últimas três semanas, o produto acumula queda de 1,1%,
ou R$ 0,08 por litro. Nas usinas de São Paulo, etanol anidro caiu
1,04% na semana passada. Em um mês, o recuo acumulado é de
5,6%. O preço do etanol hidratado também segue em queda nos
postos, chegando a R$ 5,083 por litro nesta semana. 

mulários do censo. A peça, assi-
nada pelo procurador Lucas
Costa Almeida Dias, também
destaca que há precedentes in-
ternacionais de perguntas sobre
o tema no Reino Unido e no Ca-
nadá. O IBGE rebateu e afirmou
que, em razão da metodologia, o
Censo "não é a pesquisa adequa-
da para sondagem ou investiga-
ção de identidade de gênero e
orientação sexual".

"A metodologia de captação
das informações do Censo per-
mite que um morador possa res-
ponder por ele e pelos demais
residentes do domicílio. Pelo ca-
ráter sensível e privado da infor-
mação, as perguntas sobre a
orientação sexual de um deter-
minado morador só podem ser
respondidas por ele mesmo",
disse o instituto.
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País/São Paulo

Compartilhamento de
bike elétrica começa
nesta segunda-feira

TRANSPORTE

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

Começa a funcionar nesta
segunda-feira o compartilha-
mento de bicicletas elétricas
na cidade de São Paulo. No
início, serão 500 unidades dis-
tribuídas em cerca de 250 esta-
ções espalhadas pela cidade.

A meta é dobrar o número
de número de e-bikes até o fim
do ano, segundo Tomas Mar-
tins, CEO da Tembici, que já
faz o compartilhamento de bi-
cicletas comuns, de cor laran-
ja. As estações serão as mes-
mas para os dois modelos.

O lançamento foi feito nes-
ta sexta-feira em homenagem
ao Dia Mundial da Bicicleta. O
evento na praça Franklin Roo-
sevelt, na região central, con-
tou com a presença do prefeito
Ricardo Nunes (MDB), que
pedalou em comitiva de volta
para a prefeitura, no viaduto
do Chá, também no centro.

Atualmente, a Tembici con-
ta com 2.600 bicicletas para
compartilhamento na cidade.

O preço do aluguel da bike
elétrica será superior ao das
tradicionais. Enquanto a co-
mum custa R$ 3,99 por 15 mi-
nutos de uso na locação avul-
sa, o novo equipamento terá
ainda uma cobrança de R$
0,20 por minuto.

No pacote mensal, o mais
caro, a bicicleta normal custa
R$ 39,99, com direito a quatro
viagens de 60 minutos por dia.
Na versão elétrica, será cobra-
do mais R$ 2,50 para cada 15
minutos de uso.

Para fazer a locação é preci-
so baixar o aplicativo Bike Itaú
no celular e fazer um cadastro.

"É a mesma bicicleta dispo-
nível nos serviços de Nova
York, Washington e Londres",
afirmou Martins.

Visualmente, os dois mode-
los -comum e elétrico- são se-
melhantes, já que nem motor
nem bateria são visíveis. A prin-
cipal diferença é que o novo
equipamento tem próximo ao
guidão um medidor da carga.
De acordo com a empresa, a ve-
locidade é limitada a 25 km/h.

A e-bike disponível para
compartilhamento, segundo o
Martins, não tem acelerador e
usa sistema de pedal assistido,

ou seja, quando ciclista pedala
há uma assistência elétrica
que auxilia em ladeiras, por
exemplo.

O prefeito, que repetiu vá-
rias vezes ser sedentário, disse
ter sido convencido a usar
uma bicicleta, durante agenda
em Nova York no início do
ano, quando descobriu que o
modelo disponível era elétri-
co. "Não faço academia e nem
nada", afirmou.

O modelo elétrico, afirma
Nunes, vai ser útil principal-
mente pessoas mais velhas -
segundo ele, atualmente 14%
da população da cidade é ido-
sa, número que tende a dobrar
para 30% em 2050.

Além do Itaú, o projeto, se-
gundo o executivo, foi desen-
volvido junto com o iFood pa-
ra auxiliar no trabalho dos en-
tregadores. "São Paulo é a pri-
meira cidade que conta com
esse serviço no país", afirmou.

Segundo Fernando Mar-
tins, responsável por inovação
e logística do iFood, a empresa
planeja que até 2025 metade
dos modais para entrega seja
de veículos não poluentes.

Sobre a data, Nunes admi-
tiu que existem muitas ciclo-
vias e ciclofaixas na cidade que
precisam ser reformuladas.

O prefeito afirmou que a ci-
dade soma atualmente 700 km
de vias para ciclistas e que o
plano de metas da prefeitura é
construir mais 300 km até
2024. Segundo a CET (Compa-
nhia de Engenharia de Tráfe-
go), para 2022 estão definidos
157 km de novas ciclovias ou
ciclofaixas, dos quais 48 km já
estão em execução.

Um estudo divulgado nesta
sexta-feira pela Associação
Brasileira de Medicina de Trá-
fego mostrou que no ano pas-
sado o número de ciclistas ví-
timas de acidentes graves de
trânsito, ou seja, que provoca-
ram hospitalizações por ao
menos 24 horas, cresceu cerca
de 22% no país na comparação
com 2019, período anterior à
pandemia de Covid-19.

No estado de São Paulo o
crescimento foi de 23% no pe-
ríodo, de acordo com a asso-
ciação, com dados do SUS
(Sistema Único de Saúde).

CÂMARA

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O
presidente da Câma-
ra dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL),

afastou nesta sexta-feira o petis-
ta Márcio Macêdo (PT-SE) do
cargo de parlamentar e determi-
nou a volta de José Valdevan de
Jesus, o Valdevan Noventa (PL-
SE), que havia sido cassado em
março deste ano por abuso do
poder econômico durante a
campanha eleitoral de 2018.

A decisão foi tomada um dia
depois de o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Kas-
sio Nunes Marques suspender a
cassação de Valdevan.

A decisão de Nunes Marques,
no entanto, ainda será analisada
pela segunda turma do STF. Ela
causou polêmica e pode ser der-
rubada.

Nesta sexta-feira, o magistra-
do enviou um ofício carimbado
como "urgente" a Lira comuni-
cando que a cassação já não está
valendo.

A velocidade de Nunes Mar-
ques e de Lira neste caso se con-
trapõe ao tempo que a Câmara
levou quando Valdevan foi cas-
sado pelo TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral).

A decisão do tribunal foi profe-
rida no dia 17 de março. A posse
de Macêdo ocorreu apenas no dia
27 de abril -ou seja, mais de um
mês depois da sentença do TSE.

Na mesma quinta, Nunes

Marques suspendeu também
cassação do mandato do depu-
tado estadual Fernando Fran-
cischini (União Brasil-PR), que
havia sido igualmente cassado
pelo TSE.

"Recebo com surpresa essa
decisão casuística, mas acredito
na Justiça e tenho certeza de que
o STF vai reverter essa decisão in-
tempestiva e que não cabia nesse
processo. O voto popular e a de-
mocracia representativa serão
respeitados", afirma Márcio Ma-
cêdo, deputado que tinha toma-
do posse no lugar do Valdevan.

O petista é tesoureiro da
campanha de Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) à Presidência.

As duas liminares do minis-
tro Kassio Nunes Marques nas
quais derrubou decisões do TSE
em favor de deputados aliados
do presidente devem abrir um
novo embate entre o STF e Jair
Bolsonaro (PL).

Ambos os casos, agora, terão
de ser analisados pelo plenário
do STF, alvo de uma série de ata-
ques do presidente da Repúbli-
ca, que em outubro próximo
disputará a reeleição ao Palácio
do Planalto.

Aliado de Bolsonaro, Francis-
chini foi cassado em outubro
passado devido à publicação de
vídeo, no dia das eleições de
2018, no qual afirmou que as ur-

nas eletrônicas haviam sido
fraudadas para impedir a vota-
ção no então candidato a presi-
dente da República.

A decisão liminar (provisória)
de Kassio tem um efeito simbóli-
co que mexe não só com as elei-
ções como também com a crise
permanente de tensão de Bolso-
naro com o Poder Judiciário.

Isso porque o magistrado foi
indicado ao STF por Bolsonaro,
tem votado a favor de causas do
presidente em diferentes julga-
mentos, mesmo que de forma
isolada, e agora derruba uma de-
cisão do plenário do TSE usada
como exemplo contra a propa-
gação de fake news nas eleições.

Julgamento de Flordelis é adiado para dezembro
A Justiça do Rio de Janeiro

adiou o julgamento da ex-depu-
tada Flordelis, que estava mar-
cado para a próxima segunda-
feira, para o dia 12 de dezembro.
A decisão foi publicada nesta
sexta-feira.

A ex-deputada é acusada de
participação no assassinato do
marido, o pastor Anderson do
Carmo, em junho de 2019. O pe-
dido de adiamento foi feito pela
defesa de Flordelis, sob o argu-
mento da existência de laudos
que ainda não foram juntados

ao processo e que são impres-
cindíveis para a defesa dos acu-
sados. Na petição, a defesa ain-
da alegou a falta de tempo hábil
para analisar outros novos lau-
dos juntados ao processo.

Na decisão, a juíza Nearis Ar-
ce, da 3ª Vara Criminal de Nite-
rói, afirmou que os advogados
de defesa foram orientados a
comparecer ao cartório na quin-
ta-feira passada para obtenção
da cópia dos documentos, o que
não ocorreu.

"Mister (necessário) salientar

que o conteúdo dos laudos que
sequer foram elaborados, por
óbvio, não foi acessado pelo re-
presentante do MP (Ministério
Público) ou pela assistência da
acusação, assim como deve ser
consignado que os patronos das
acusadas, apesar de cientifica-
dos (informados) pessoalmente
por esta magistrada e orienta-
dos, a pedido desta, a compare-
cerem em cartório na data de
ontem para obtenção das cópias
correspondentes aos últimos
laudos acostados ao processo

em atenção a requerimento das
próprias acusadas, deixaram es-
ta serventia sem fazê-lo", disse a
juíza.

Mesmo assim, a juíza decidiu
acolher o pedido da defesa e
adiar o tribunal do júri para o
fim do ano, a fim de garantir os
princípios do contraditório e da
ampla defesa.

Também foram adiados os
julgamentos de Marzy Teixeira
da Silva, filha de Flordelis, e de
Rayane dos Santos Oliveira, neta
da ex-deputada.

CRIME EM FAMÍLIA

Cracolândia vive 30
anos de eterno retorno 

MONSTRO SEM CONTROLE

FERNANDA MENA/FOLHAPRES

Ela surgiu na Santa Ifigênia,
nos cruzamentos da rua dos
Gusmões com as pequenas ruas
dos Protestantes e do Triunfo,
logo atrás da estação ferroviária
da Luz, no centro de São Paulo.

E, há quase 30 anos, migra de
um quarteirão para o outro, em
modo constante, se esparra-
mando pelos bairros vizinhos:
Campos Elíseos adentro ou em
direção à República, chegando
até Santa Cecília, e depois de
volta. A itinerância da maior ce-
na aberta de uso de crack e ou-
tras drogas do país, batizada de
cracolândia nos anos 1990, é
fruto ora de um jogo de escon-
de-esconde, a partir do mando
do crime organizado, ora do
empurra-empurra das opera-
ções policiais que incidem sobre
ela, onde quer que esteja.

Quando o vetor do desloca-
mento do fluxo (o burburinho
de comércio e uso da droga) é o
tráfico, no melhor interesse de
seus negócios, o movimento
costuma ocorrer em bloco, com
a transposição orquestrada de
barracas e dos quase 2.000 usuá-
rios e dependentes químicos
que frequentam o local.

Já quando a mudança é por
causa de uma das muitas opera-
ções das forças de segurança, o
efeito é de dispersão, com im-
pacto imediato e pouco efeito
sobre a dinâmica local, mesmo

no curto prazo. Em pouco tem-
po, os traficantes presos são
substituídos, a mercadoria rea-
parece e a cena se reorganiza
em outro lugar, num eterno re-
torno. Especialistas apontam
que essa história se repete por
causa da falta de investimento
em políticas públicas voltadas
para cuidar, ao mesmo tempo,
das pessoas e do território.

Fala-se da falta de atenção
adequada à saúde e da impor-
tância dos princípios da redu-
ção de danos, que trata do que é
possível tratar, sem exigir absti-
nência. Fala-se da falta de políti-
cas consistentes de moradia,
trabalho e renda e da ausência
de um projeto urbanístico inte-
grado para uma área considera-
da como das mais deterioradas
do centro histórico paulistano.

O que não falta é operação
policial, ainda que a polícia não
tenha como resolver sozinha o
problema. A complexidade de
questões que operam nesse qua-
drilátero paulistano remonta à
história da cidade, de grupos vis-
tos como indesejáveis e do aban-
dono social e urbanístico que
marcou o crescimento explosivo
da megalópole brasileira.

Começa quando a aristocra-
cia cafeeira e a nova burguesia
industrial abandonaram os
bairros de Campos Elíseos e da
República rumo à Higienópolis
e à avenida Paulista, nos anos
1930.

Nota
JUSTIÇA ANULA DECISÃO DO TCE QUE CONDENOU
FERNANDO BEZERRA A DEVOLVER R$ 5,1 MI

A 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Tribunal de Justiça
de Pernambuco anulou nesta semana uma condenação do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) contra o
senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que já foi líder do
governo Jair Bolsonaro no Senado. O TCE havia determinado que
o parlamentar devolvesse R$ 5,1 milhões aos cofres públicos.
Uma auditoria técnica do órgão constatou que, entre 2007 e

OUTONO: Nublado pela manhã com garoa. 
Tarde de sol. Noite nublada.Manhã Tarde Noite
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JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O PT pediu nesta sexta-feira que o presidente
do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux,
suspenda uma das decisões do ministro Kassio
Nunes Marques que favoreceram deputados li-
gados ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em ação encaminhada a Fux, o partido soli-
cita que a corte derrube a decisão de Kassio que
devolveu o mandato ao deputado federal Val-
devan Noventa (PL-SE). Fux ainda não se ma-

nifestou sobre o caso.
Segundo o partido, a decisão de Kassio vio-

lou competência do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) que cassou o parlamentar por abu-
so de poder econômico. No lugar de Valde-
van, tomou posse na Câmara o deputado
Marcio Macedo (PT-SE), que perderá o seu
mandato.

Em tese, Fux pode decidir sozinho, liminar-
mente (de forma provisória) sobre o caso, ou en-
viar ao plenário para análise dos 11 ministros.

PT aciona STF contra decisão 
de Kassio a favor de bolsonarista

Manobra de Kassio e Lira
agiliza volta de bolsonarista  

Em jantar, Fux e Cármen Lúcia são
aconselhados a buscar militares
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A ministra do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Cármen Lú-
cia ofereceu um jantar reserva-
do para sete senadores em sua
casa, em Brasília, nesta semana.

O presidente da Corte, Luiz
Fux, também foi convidado pela
colega para comparecer à reu-
nião.

Todos firmaram o compro-
misso de que a conversa seria
mantida em sigilo.

No encontro, os dois magis-
trados ouviram o conselho do
senador Tasso Jereissati (PSDB-
CE) para que buscassem repre-
sentantes dos militares para um
diálogo sobre a democracia no
Brasil.

O parlamentar afirmou ainda
que, se fosse Fux, manteria con-

tato direto, e periódico, com as
Forças Armadas.

Os outros sete senadores que
estavam presentes -Eduardo
Braga (MDB-AM), Fernando Be-
zerra Coelho (MDB-PE), Kátia
Abreu (Progressistas-GO), Mar-
celo Castro (MDB-PI),  Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) e Renan
Calheiros (MDB-AL)- concorda-
ram com a ideia.

Há entre eles, e também no
STF, o temor de que Jair Bolso-
naro (PL) não reconheça o re-
sultado das eleições presiden-
ciais de outubro caso seja derro-
tado. Os sinais são considerados
evidentes, já que ele faz segui-
dos ataques ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e coloca em
dúvida as urnas eletrônicas.

A crença geral é de que as
Forças Armadas não embarca-

riam na aventura de um golpe
militar.

Bolsonaro poderia, no entan-
to, promover "arruaças" no país,
sob vistas grossas das polícias mi-
litares -o que poderia ser evitado
com uma posição firme do Exér-
cito em defesa da democracia.

Fux perguntou aos senadores
se algum deles conversava com
Bolsonaro, e se de fato acredita-
va que o presidente será capaz
de tentar um golpe.

Os parlamentares pediram o
depoimento do senador Fer-
nando Bezerra Coelho (MDB-
PE), que já foi líder do governo
no Senado.

Ele teria afirmado, segundo
um dos presentes, que ninguém
deveria subestimar a capacida-
de de Bolsonaro de criar instabi-
lidade no país.

Depois que Bolsonaro conce-
deu indulto para o deputado
Daniel Silveira (PTB-RJ), conde-
nado a 8 anos e 9 meses de pri-
são por ameaças ao Supremo, os
senadores decidiram criar um
grupo em defesa da democracia
para manifestar apoio à Corte.

Antes de se encontrar com
Cármen e Fux, eles já tinham se
reunido com os ministros Ale-
xandre de Moraes, Gilmar Men-
des, Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso e Dias Toffoli em dife-
rentes ocasiões.

Além de manifestar apoio ao
tribunal, os parlamentares pre-
tendem fazer uma rodada de diá-
logos com diversos setores sobre
como conter Bolsonaro caso ele
tente um golpe que, mesmo fra-
cassado, poderia levar o país ao
quebra-quebra e ao caos.

CONTRA O GOLPE

2009, época em que Bezerra era presidente do Porto de Suape,
houve doação irregular de areia a empreiteiras. Fernando Bezerra
chegou a ser absolvido antes da condenação, mas viu a decisão
ser revertida após o Ministério Público de Contas entrar com um
pedido de rescisão, espécie de recurso previsto na lei orgânica do
órgão. No entendimento do juiz Haroldo Carneiro Leão, porém, a
decisão não se ateve ao regimento do TCE, uma vez que o
Ministério Público de Constas não demonstrou que as provas
eram falsas, que novos documentos poderiam substituí-las ou até
mesmo que tenha havido erro de cálculo no processo.
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Turquia muda nome para
evitar confusões com peru 

A Turquia, país de 84 milhões
de habitantes no Oriente Médio,
não quer mais ser chamada de
"Turkey" em inglês, mas sim de
"Türkiye". A mudança, que pode
parecer pequena mas tem grande
significado social e político para
Ancara, foi formalizada na ONU.

Stephane Dujarric, o porta-
voz do secretário-geral António
Guterres, informou a diversos
veículos da imprensa internacio-
nal na quinta-feira passada que a
troca, solicitada por meio de uma
carta da chancelaria turca, já pas-
sou a valer. "Os países são livres
para escolher como querem ser
nomeados", disse ele à america-
na CNN.

A mudança integra a agenda
do presidente Recep Tayyip Er-
dogan já há alguns anos e foi im-
pulsionada pela versão angliciza-
da do nome do país. "Turkey", em
inglês, designa não apenas a na-
ção do Oriente Médio, como tam-
bém a ave peru.

O chanceler turco, Mevlut Ca-

vusoglu, afirmou em uma rede
social que a mudança tem como
objetivo "aumentar o valor da
marca do país". "Türkiye" -pro-
nuncia-se "turquiê"- já é a forma
que o povo turco usa para se refe-
rir ao país desde a formação da
nação em 1923, após a desinte-
gração do Império Otomano.

O termo também vinha sendo
usado no comércio internacio-
nal. Erdogan assinou um memo-
rando no ano passado para que a
frase "made in Turkey" fosse cu-
nhada "made in Türkiye". "Sim-
boliza e transmite a cultura, a ci-
vilização e os valores da nação
turca da melhor maneira possí-
vel", disse o presidente no docu-
mento.

Instituições públicas e a im-
prensa nacional passaram a ado-
tar essa forma. A TRT World,
emissora pública, publicou um
comunicado explicando a mu-
dança: "Digite 'Turkey' no Google
e você vai ver um conjunto de
imagens e definições que confun-

dem o país com a Meleagris, tam-
bém conhecida como peru na
América do Norte, famoso por ser
servido no Natal e em jantares de
ação de graças."

"Ou então folheie os dicioná-
rios; 'peru' é definido como 'algo
que falha gravemente' ou 'uma
pessoa tola'", seguiu.

Para o professor de história da
Universidade de Georgetown
Mustafa Aksakal, introduzir a
mudança na ONU é uma forma
de Erdogan demonstrar que tem
o poder de afirmar suas vontades
para além das fronteiras políticas
nacionais. "A mudança pode pa-
recer boba para alguns, mas colo-
ca Erdogan no papel de protetor
do respeito internacional pelo
país", disse ele ao jornal The New
York Times.

A comunicação governamen-
tal tem divulgado um vídeo insti-
tucional que mostra vários cida-
dãos pronunciando o nome "Tür-
kiye" e disseminado a hashtag
#HelloTürkiye" nas redes sociais.

ONU

Carro alegórico
infringiu norma
de trânsito e 
do carnaval

O carro alegórico da escola
de samba Em Cima da Hora
que prensou a menina Raquel
Antunes, 11, durante o carna-
val do Rio, em abril deste ano,
infringiu normas do código de
trânsito e do regulamento dos
desfiles da série ouro. Segun-
do laudo de reprodução da
morte da menina, feito pela
Polícia Civil, o veículo foi aco-
plado ao reboque por meio de
correntes e parafusos, o que
está em desacordo com as
normas de trânsito. De acor-
do com o artigo 236 do código,
rebocar outro veículo com ca-
bo flexível ou corda, com ex-
ceção de casos de emergên-
cia, constitui infração média.

Além disso, o carro alegóri-
co da Em Cima da Hora des-
respeitou o regulamento dos
desfiles, documento que exige
que as alegorias tenham, na
parte dianteira, uma lança pa-
ra engate ou guincho. A alego-
ria da agremiação não tinha
essa peça, razão pela qual os
funcionários precisaram usar
correntes e parafusos para
acoplar o veículo ao reboque.

A escola de samba Em Ci-
ma da Hora diz que teve aces-
so ao laudo e que tudo está
sendo "devidamente esclare-
cido com as autoridades."

A falta de um guia no lado
direito do carro é outro ele-
mento que ajuda a explicar a
tragédia. De acordo com o
laudo, havia um guia na frente
do reboque e outro à esquer-
da. Ambos tinham a função
de orientar a saída do carro
depois do desfile. No entanto,
no lado direito, não havia ne-
nhum profissional. Foi justa-
mente o lado direito do carro
que prensou Raquel contra o
poste, que estava sem ilumi-
nação no dia do acidente.

A baixa luminosidade do
lado direito, segundo o lau-
do, também contribuiu para
o acidente. Isso porque o
condutor do reboque não era
capaz de perceber a presença
de pessoas sobre o carro ale-
górico.

Os peritos também identi-
ficaram que o poste contra o
qual Raquel foi prensada esta-
va instalado sobre a guia da
calçada, o que está em desa-
cordo com as normas da
ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas).

Sobre o acidente Raquel
Antunes da Silva, 11, foi pren-
sada entre um carro alegórico
da escola de samba Em Cima
da Hora e um poste na rua
Frei Caneca no dia 20 de abril.
O acidente aconteceu durante
a dispersão da escola. Marce-
la Portelinha, mãe da menina,
disse que no dia do acidente
levou a filha a uma praça per-
to do Sambódromo, onde elas
fizeram um lanche.

Pouco depois, Raquel aca-
bou se distanciando e subin-
do em cima do carro alegóri-
co. Segundo Marcela, um dos
irmãos da menina chegou a
pedir que ela descesse da ale-
goria. "Mas ela falou que que-
ria tirar foto para poder postar
nas redes sociais." Sem perce-
ber que a criança estava lá, o
condutor deu partida no veí-
culo, o que acabou causando
o acidente. Segundo a pastora
Aline da Mota, que é amiga da
família, tudo aconteceu muito
rápido.

"Em 20 minutos, no máxi-
mo, uma coleguinha dela veio
dizer que a Raquel tinha sofri-
do um acidente", afirmou à
Folha a pastora da igreja As-
sembleia de Deus no Morro
de São Carlos, frequentada
pela família da menina. "Não
havia segurança alguma, ela
subiu no carro alegórico para
tirar foto e sentar. E daí acon-
teceu essa tragédia." 

A polícia trata o caso como
homicídio culposo, ou seja,
quando não há intenção de
matar. Imagens de câmeras
de segurança mostram o aci-
dente que matou a menina.
No registro, é possível ver que
apenas o guia da frente orien-
tando o reboque que trans-
portava o carro alegórico.

MENINA

Nota
JOVENS SE MOBILIZAM APÓS ALUNOS 
SE RECUSAREM A ASSINAR ANUÁRIO 

Brody Ridder, 12, um estudante americano da 7ª
série que vive na cidade de Westminster, no
Colorado, conseguiu despertar um movimento de
empatia em sua escola e fazer os colegas
refletirem sobre o bullying, do qual cerca de
22% dos estudantes de 12 a 18 anos do país
são alvos durante o ano letivo, segundo dados
do governo. Brody encerrou mais um ano letivo
ao lado de sua turma no mês passado, mas
somente dois colegas e dois professores
aceitaram assinar seu anuário. A quinta

assinatura veio do próprio jovem, que escreveu
para si mesmo: "Espero que você faça mais
amigos". "Eles me disseram não", disse Brody
em conversa com o jornal americano The
Washington Post sobre a resposta dos colegas
de classe quando pediu que assinassem seu
livro. "Isso me deixou triste." A mãe do jovem,
Cassandra, decidiu compartilhar o episódio em
um grupo de pais no Facebook. A ideia, ela
relatou ao Post, era conscientizá-los sobre o que
vinha acontecendo, para que mais crianças não
fossem expostas ao bullying. "Tentamos ensinar
gentileza na nossa família, e não ver isso dos
estudantes na sala dele foi horrível para mim."

Rússia e Ucrânia
sinalizam continuidade
da guerra no 100º dia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

N
o centésimo dia da
Guerra da Ucrânia,
um festival de obvie-

dades proferidas pelos principais
atores do conflito ajuda a susten-
tar a avaliação de que a crise está
distante de ter uma solução.

A começar pela Rússia, que in-
vadiu o vizinho em 24 de feverei-
ro, lançando a maior ação militar
na Europa desde que os soviéticos
tomaram Berlim enquanto os
Aliados avançavam a oeste contra
os nazistas, em 1945.

"Um dos principais objetivos
da operação é proteger as pessoas
das repúblicas populares de Do-
netsk e de Lugansk. Medidas fo-
ram tomadas para isso e alguns
resultados foram alcançados. Este
trabalho vai continuar até que se
alcancem todos os objetivos",
afirmou o porta-voz do Kremlin,
Dmitri Peskov.

Ele está certo, parcialmente.
Seu chefe, o presidente Vladimir
Putin, colocou a dita libertação
desses territórios separatistas no
leste ucraniano como uma de
suas prioridades, e o violento as-
salto que já tomou 90% de Lu-
gansk, segundo a avaliação britâ-
nica, vai no caminho disso -o que
"libertar" significa, e modus ope-
randi, são outras questões.

Peskov obviamente não falou
dos fracassos da primeira fase da
guerra em tomar Kiev e Kharkiv,
as maiores cidades do país, e as
dificuldades que as forças russas
enfrentam em campo. Ou da pro-
messa de não tomar território pa-
ra si, enquanto já conquistou boa
parte do sul do país e estabeleceu
um corredor entre o Donbass e a
Crimeia anexada em 2014.

Mas falou sobre as acusações
de que Putin está levando a fome
à África, dado o bloqueio da saída
de grãos ucranianos pelo mar Ne-
gro. Soluções criativas e favorá-
veis ao Kremlin estão na mesa, e o

presidente russo encontrará uma
delegação da União Africana nes-
ta sexta-feira para discutir o as-
sunto.

Do lado ucraniano, um vídeo
de 36 segundos resumiu o que o
presidente Volodimir Zelenski
tem dito de forma cada vez menos
convincente. "A vitória será nossa.
Os representantes do Estado es-
tão aqui, defendendo a Ucrânia
há 100 dias", disse, ao lado de au-
toridades de seu governo.

Novamente, verdade parcial. A
resistência ucraniana, alimentada
por armas ocidentais, tem sido
elogiada até por observadores
russos, que consideram que Putin
subestimou o adversário. Para
fins de TikTok e redes de TV oci-
dentais, Zelenski já logrou sair he-
rói da crise.

Mas isso não resolve o proble-
ma real, que é o fato de que os cer-
ca de 20% de território perdidos
dificilmente voltarão a ser ucra-
nianos, ainda que Putin não obte-
nha uma vitória.

Os oito anos de guerra civil no
Donbass, iniciada após a Rússia
anexar sem dar um tiro a Cri-
meia, mostram isso. O risco de
as linhas se estabilizarem em al-
gum ponto é grande, como disse
nesta sexta-feira o ministro da
Defesa da Ucrânia, ao avaliar os
reforços russos na região sulista
de Kherson.

Talvez menos do que uma ne-
gociação, possa haver um conge-
lamento da guerra no estilo Don-
bass. Coube a um desconhecido
funcionário da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidos), o coor-
denador para a crise na Ucrânia
Amin Awad, resumir.

"Essa guerra não terá um ga-
nhador", afirmou o sudanês, em
nota. Ele falava sob o impacto
das milhares de mortes e do "fe-
nômeno sem precedente" de 14
milhões, de 44 milhões de ucra-
nianos, deslocados de suas ca-
sas –ao menos 4,7 milhões para

fora do país.
Mas é também uma assertiva

política. Assim como outra, feita
também nesta sexta pela porta-
voz do Ministério das Relações
Exteriores da Rússia, Maria Zak-
harova, que joga uma luz históri-
ca sombria no debate sobre os
efeitos da guerra no ambiente de
segurança europeu.

"Berlim definiu um curso de
acelerada remilitarização do país.
Como isso pode acabar? Infeliz-
mente, isso é bem conhecido da
história", disse. A União Soviética,
país do qual a Rússia é a herdeira
legal, perdeu 27 milhões de cida-
dãos lutando contra a Alemanha
nazista de 1941 a 1945.

Como resposta à guerra, os
alemães triplicaram seu gasto de
defesa neste ano, adicionando
um fundo de EUR 100 bilhões
(mais de R$ 500 bilhões) para ree-
quipamento com caças, helicóp-
teros e blindados. Antes, a Rússia
havia criticado duramente os
EUA por prometerem mísseis
avançados a Kiev, citando o risco
de um embate entre as potências
nucleares.

Houve vários impactos da
guerra no continente. Entre eles, a
explicitação do papel ambíguo da
Turquia, a tentativa de entrada da
Finlândia e da Suécia na Otan, a
divisão entre os membros do Les-
te Europeu da aliança militar,
Berlim/Paris e EUA/Reino Unido.
Isso para não falar sobre a disputa
acerca dos embargos ao petróleo
e gás russos, que obrigou malaba-
rismos para acomodar aliados de
Putin como a Hungria.

Mundo afora, os 100 dias de
guerra mudaram o cenário geo-
político, com a China buscando
posicionar-se como aliada de Pu-
tin, promotora da paz e desafiante
de Washington pelo espólio da
crise ao mesmo tempo. Na econo-
mia, a pressão inflacionária da
crise energética e de alimentos
gera temores de uma recessão.

MATANÇA SEM FIM

OUTONO: Nublado com chuva pela manhã. 
À tarde e à noite pode chover.

Manhã Tarde Noite
06:26 17:14
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Junho: Mês do
Sagrado Coração

de Jesus

Omês de junho, assim como o mês de maio, é
bastante especial para a Igreja. Nesse mês,

normalmente, ocorre a Solenidade de Corpus
Christi, Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado
Coração de Maria. Além de outras solenidades que
são a base da nossa fé, como o Santíssima Trinda-
de, ainda celebramos os santos deste mês bem co-
nhecidos por nós: Santo Antônio, São Pedro e São
Paulo e Natividade de São João Batista. 

O Dia do Sagrado Coração de Jesus é uma data
móvel que se comemora na segunda sexta-feira
após a Solenidade de Corpus Christi, sendo uma
das solenidades do tempo comum. Esse ano, por-
tanto, será no dia 24 de junho. Devemos pedir ao
Sagrado Coração de Jesus que o nosso coração seja
semelhante ao d’Ele, que nós possamos amar ao
próximo como Ele amou. É também o dia de oração
pela santificação do clero. Uma data a ser vivida in-
tensamente.

Durante esse mês dedicado ao Coração de Je-
sus, intensifiquemos as nossas orações, os mo-
mentos de adoração ao Santíssimo e rezemos por
todo o clero, padres, bispos, Papa e pela Igreja em
geral. Que todos os padres tenham o coração se-
melhante ao coração de Jesus para acolher e amar
os seus fiéis. 

Em cada missa, recordamos a paixão, morte e
ressurreição, e essa entrega de Jesus por nós foi por
amor, foi a maior prova de amor de Deus pela Hu-
manidade. O soldado romano no dia que Jesus
morreu na Cruz abriu o seu lado com uma lança e
no momento que ele fere Jesus com a lança, jorrou
sangue e água. São sangue e água que jorram para a
vida eterna e esse sangue e água brotam do Cora-
ção de Jesus e irrigam toda a Igreja. O sangue e
água derramados do lado esquerdo de Jesus nos
ensinam a amar mais o nosso próximo. 

O Dia do Sagrado Coração de Jesus deve consistir
no louvor ao amor íntimo de Jesus pelos homens,
na adoração ao coração que mais ama. A partir do
Coração de Jesus, se abrem as portas do céu e a par-
tir desse coração, nasceu a Igreja primitiva. Esta de-
voção teria sido pedida pelo próprio Jesus Cristo,
por intermédio de aparições a Santa Margarida Ma-
ria Alacoque, em meados do século XVII.

Normalmente, as paróquias realizam nas pri-
meiras sextas-feiras de cada mês a hora santa euca-
rística, ou seja, uma hora de adoração e louvor ao
Santíssimo Sacramento e, depois, realiza a missa.
Esse momento de oração é voltado para toda a co-
munidade e, sobretudo, para aquelas pessoas que
pertencem ao Apostolado da Oração. O Apostolado
da Oração é um grupo importante da Igreja, pois
reza pelas necessidades da Igreja e pelo mundo. Na
maioria das paróquias, esse grupo é formado por
senhoras que se empenham na missão da Igreja,
mas também de homens e jovens (estes especial-
mente no Movimento Eucarístico Jovem). Deve-
mos intensificar o ingresso de adolescentes e jo-
vens no Apostolado da Oração ou no MEJ (Movi-
mento Eucarístico Jovem), que tantos benefícios
fazem em favor da vida da Igreja pela oração nas
suas necessidades pastorais e materiais. 

Quem sabe podemos fazer uma campanha em
nossas paróquias durante esse mês de junho para
conseguir novos membros para o Apostolado da
Oração e para o MEJ. E as paróquias que ainda não
têm o grupo do Apostolado ou MEJ podem fazer
uma grande campanha para conseguir pessoas pa-
ra participar e assim viver essa espiritualidade. 

Do mesmo modo que durante o mês de maio
somos convidados a rezar o terço todos os dias,
por ser o Mês Mariano, nesse mês de junho pode-
mos rezar o terço, pedindo a intercessão do Sagra-
do Coração de Jesus. Dediquemos a Ele esse mês
de junho e que o Sagrado Coração de Jesus nos
atenda em nossas necessidades. Busquemos viver
uma vida de santidade e de acordo com a vontade
de Deus. 

O mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus é
mais do que uma devoção, foi um pedido do pró-
prio Jesus. Que o amor de Jesus que brota do seu
coração inunde a Igreja e toda a terra. A Humani-
dade está precisando de mais amor e menos ódios,
divisões, guerra! Somente conseguiremos a paz se
nos prostrarmos em oração diante do Sagrado Co-
ração de Jesus. 

O grupo do Apostolado reza pela igreja do
mundo inteiro e, inclusive, pelo nosso pároco e
pelas necessidades de cada um, faz parte da Ora-
ção Mensal pelo Papa com o seu oferecimento
diário. Então, se quisermos uma Igreja viva e uni-
da e um mundo de paz, rezemos ao Sagrado Co-
ração de Jesus. 

Como o Dia do Sagrado Coração de Jesus é tam-
bém o Dia Mundial de Oração pela Santificação do
Clero, rezemos para que todos os padres tenham o
coração semelhante ao coração de Jesus. Que pos-
samos “amar como Jesus amou”. 
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