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Jornalista e indigenista estão desaparecidos

Ensino
domiciliar
é um equívoco

A Polícia Federal foi acionada para investigar o desaparecimento do
jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal Guardian, e do
indigenista Bruno Pereira, membro da Unijava e servidor em licença
da Funai (Fundação Nacional do Índio), que viajam pelo Vale do Javari, no Amazonas. Segundo a Univaja (União dos Povos Indígenas do

Vale do Javari) e o Opi (Observatório dos Direitos Humanos dos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato), o último registro que se tem
dos dois aconteceu na manhã do domingo passado, na comunidade
de São Rafael. "Tenho um filho de três anos e um de dois, só penso nesse momento que ele retorne bem, por causa dos meninos. PÁGINA 3
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Bolsonaro
anuncia até
R$ 50 bi para
bancar ICMS
Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto a menos
de quatro meses das eleições, o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
decidiu reagir e anunciou um
amplo pacote de até R$ 50 bilhões em medidas para tentar reduzir o preço dos combustíveis,
cuja alta é vista por membros de
sua campanha como o principal
obstáculo à reeleição. Três meses
após zerar as alíquotas de PIS e
Cofins, dois tributos federais, sobre o diesel e o gás de cozinha até
dezembro de 2022, Bolsonaro
anunciou a ampliação do alcance da medida e vai desonerar tributos federais também sobre a
gasolina e o etanol. Segundo o
presidente, serão zeradas as alíquotas de PIS/Cofis e Cide. Pressionado pelo Congresso Nacional, o presidente também anunciou a disposição do governo federal em patrocinar um repasse
de recursos aos estados em troca
de eles zerarem as alíquotas do
ICMS sobre diesel e gás de cozinha até o fim do ano. Os impactos das medidas não foram detalhados durante a entrevista coletiva. Questionado pelos jornalistas, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, retomou a palavra
e disse que o custo total deve ficar
acima de R$ 25 bilhões e abaixo
de R$ 50 bilhões. Fontes do governo, por sua vez, afirmam que
o custo deve ficar próximo dos R$
50 bi. Para abrir caminho à transferência de recursos, o governo
buscará a aprovação de uma
Proposta de Emenda à Constituição para autorizar que a despesa
fique fora do teto de gastos.

AEROPORTOS

Governo anuncia bloqueio
de R$ 8,7 bi do Orçamento
O governo bloqueou a execução de R$ 8,7 bilhões do Orçamento
de 2022 para não descumprir o teto de gastos, que impede o crescimento das despesas federais acima da inflação. A medida atinge
principalmente os ministérios da Ciência, da Educação e da Saúde e
inclui também a verba de R$ 1,7 bilhão originalmente destinada a

reajuste de servidores -reforçando a dificuldade de conceder aumentos ao funcionalismo diante das limitações fiscais. De acordo com o
Ministério da Economia, a reserva de R$ 1,7 bilhão prevista no Orçamento para a reestruturação de carreiras está sendo usada para diminuir a necessidade total de bloqueio de recursos. PÁGINA 2
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VALTER CAMPANATO/ABRASL

Saúde ignora
Queiroga e
recomenda uso
de máscaras
O Ministério da Saúde contrariou o próprio chefe da pasta, Marcelo
Queiroga (foto), ao afirmar em nota técnica que medidas como o uso
de máscaras e o distanciamento social devem ser encorajados neste
momento diante do aumento de casos de Covid. A orientação está no
ofício que liberou a vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50
anos ou mais, publicado no sábado passado. O documento foi elaborado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19.
"Além disso, medidas não farmacológicas (distanciamento e uso de
máscaras) devem ser encorajadas no atual momento epidemiológico", diz o texto. A média móvel de novos casos por dia mais que dobrou na comparação com duas semanas atrás. No sábado, Queiroga
afirmou que não vê motivos para obrigar a população a usar máscara
no momento atual. "Se você quer usar máscara, você use. As pessoas
se sentem confortáveis usando máscara, podem usar. Não tem problema. Agora, nós entendemos que, no momento atual, não há motivo para obrigar o uso de máscaras", disse à TV Record. Ontem, o ministro voltou a minimizar a importância das máscaras e afirmou, incorretamente, que o uso não tem benefícios comprovados. PÁGINA 3

REINO UNIDO

Sai edital
da Anac para
7a rodada de
concessão
PÁGINA 2

Johnson derrota voto de desconfiança
O premiê do Reino Unido, Boris Johnson, teve uma importante vitória ontem no voto de desconfiança que sua própria legenda, o Partido Conservador, convocou contra ele. Boris precisava do voto de
180 dos 359 parlamentares da sigla para permanecer no cargo –caso
contrário, seria iniciado um processo de semanas para eleger o novo
chefe de governo britânico. A votação terminou com 211 votos favoráveis ao premiê, contra 148 contrários. A consulta foi feita após 54

correligionários –15% da bancada conservadora– enviaram cartas
solicitando a votação ao chamado Comitê 1922. A última necessária
para completar a lista chegou na noite de domingo passado, quando
Boris foi notificado, segundo Graham Brady, que preside o órgão. Ao
menos 40 parlamentares já haviam pedido publicamente a saída de
Boris nas últimas semanas, mas os últimos solicitantes, explicou Brady, enviaram suas cartas apenas nos últimos dias. PÁGINA 4
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21.86
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POSITIVO TECON NM

8.11
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VALE ON NM

88.55
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+0.09

NASDAQ Composite
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5.250
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HAPVIDA ON NM

5.95

−6.15
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PETROBRAS PN N2

30.30

+0.07

+0.02

Euro STOXX 50

3.841,04 +1,64

LOCAWEB ON NM

7.21

+1.69 +0.12

MELIUZ ON NM

EMBRAER ON NM

13.13

+1.16 +0.15

MAGAZ LUIZA ON NM

SUZANO S.A. ON NM

53.41

+1.10 +0.58

QUALICORP ON NM

32.915,78 +0,05
12.061,37 +0,40
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MAGAZ LUIZA ON NM

3.40

−5.29

−0.19
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6.548,78 +0,98

3.40

−5.29

−0.19

ELETROBRAS ON N1

41.90

−0.14

−0.06

FTSE 100

7.608,22 +1,00

11.17

−4.77

−0.56

RUMO S.A. ON NM

18.24

−0.82

−0.15

DAX 30

14.653,81 +1,34

1.690

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(7/6)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA (5)
CDI
12,75% 0,19
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,1283

0,52% (mai.) EURO turismo
0,28% (mai.) Compra: 5,1466
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 06/jun Compra: 4,7833
DÓLAR comercial
R$ 280,00 Compra: 4,7950
DÓLAR turismo
Venda: 5,1289 Compra: 4,7880

Venda: 5,3266
Venda: 4,7839
Venda: 4,7956
Venda: 4,9680
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Dólar sobe e Bolsa
fraqueja apesar do dia
positivo no exterior
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) aprofundou
ontem a trajetória de queda da
última semana, que ficou no
vermelho após três fechamentos semanais com ganhos.
O mercado acionário doméstico fraquejou ontem
mesmo com a ligeira melhora
no apetite global por aplicações de risco, em grande parte
estimulada pela redução de
restrições sanitárias contra a
Covid na China.
O Índice Bovespa (Ibovespa)
caiu 0,82%, a 110.185 pontos. O
dólar comercial subiu 0,37%,
cotado a R$ 4,796 na venda.
Entre os papéis mais negociados na Bolsa, Vale e Petrobras ganharam 0,1% e 0,07%,
nessa ordem. A Eletrobras ce-

deu 0,14%. A Magazine Luiza
perdeu 5,29%.
A suspensão de lockdowns
em cidades da China, como
Xangai, aliviou temores sobre
o desempenho da segunda
maior economia do mundo. O
indicador que acompanha
ações de empresas de Xangai e
de Shenzhen avançou 1,87%.
Os índices Dow Jones, S&P
500 e Nasdaq subiram 0,05%,
0,31% e 0,4%, respectivamente.
Na Europa, houve alta de
1,45% no índice que acompanha as 50 principais empresas
de países que têm o euro como
moeda.
Ainda em patamar elevado,
o preço petróleo bruto oscilou
em torno da estabilidade. No
final da tarde, o barril do
Brent, referência para a commodity, recuava 0,03%, a US$
119,69 (R$ 573,91).

INVESTIMENTOS

BNDES fez nove
leilões de saneamento
com R$ 42 bilhões
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) realizou nove
leilões do setor de saneamento
que resultaram em R$ 30 bilhões em outorgas para os cofres de estados e municípios e
R$ 42 bilhões de investimentos
comprometidos.
As rodadas ocorreram ao
longo dos últimos dois anos e
meio, desde a aprovação do
Marco Legal do Saneamento
(Lei 14.026 de 2020). As informações são da Agência Brasil.
"Nessa jornada fomos capazes de trazer um presente aqui
para o Rio de Janeiro que foi a
maior concessão de infraestrutura já realizada no Brasil, que
traz dignidade, emprego e preservação ambiental sem tamanho. Para quem conhece o Rio
poder sonhar com uma Baía de
Guanabara, em breve, bonita e
limpa novamente é um sonho
para qualquer um que mora ou
visita essa cidade tão maravilhosa", disse o presidente do banco,
Gustavo Montezano.
Para ele, o marco regulatório
em vigor no país representa um
sucesso, mas é preciso avançar e
fazer ajustes, que ele classificou
como o primeiro dos três pilares
necessários para o desenvolvimento do tema.
"Naturalmente o marco legal foi uma inovação sem ta-

manho. Ele se mostra vencedor e vitorioso, mas é natural
que amadurecimentos, interpretações e ajustes sejam feitos ao longo dessa jornada",
pontuou Montezano durante a
6ª Semana do Saneamento, organizada pela instituição.
O segundo tema da agenda
apontado pelo presidente do
BNDES é o financiamento. "A
gente está agora começando a
concluir os primeiros financiamentos de longo prazo da safra
nova de leilões e, naturalmente,
o Brasil ainda tem muito a amadurecer em termos de financiamentos a projetos, de sindicalização e estruturação desses
consórcios de bancos e demais
financiadores. Então, a agenda
hoje de financiamento, de project finance mais efetiva, é um
pilar fundamental de como a
gente pode alavancar o setor na
sua potencialidade máxima",
afirmou.
O último quesito é a destinação dos resíduos sólidos que, na
visão dele, deve ser uma derivação natural do saneamento que
é um transformador para o meio
ambiente da cidade. O presidente do BNDES destacou a capacidade do setor de saneamento de gerar empregos e de reunir
participação nacional. "Cada R$
1 investido, R$ 0,95 fica no Brasil", pontuou.

Nota
APÓS LIMINAR, FURNAS DESTRAVA
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
Após breve batalha judicial que poderia, no limite, inviabilizar a
privatização da Eletrobras, Furnas realizou, ontem de manhã, a
assembleia de debenturistas que permite um investimento de R$
1,5 bilhão na Madeira Energia, controladora da usina de Santo
Antônio. A assembleia havia sido suspensa por duas liminares
neste final de semana, mas a AGU (Advocacia-Geral da União)
conseguiu derrubá-las nesta segunda. As liminares que barravam
a assembleia haviam sido concedidas pela juíza de plantão Isabel
Teresa Pinto Coelho Diniz, da Justiça Federal do Rio de Janeiro,
na madrugada do domingo passado. Apesar de serem processos
diferentes, ambos foram movidos pela Asefu (Associação dos
Empregados de Furnas). Furnas precisava de autorização de
detentores de debêntures emitida em 2019, para poder participar
de um aporte de R$ 1,5 bilhão na Madeira Energia. A operação
garante recursos para cobrir uma derrota arbitral da empresa.

Governo anuncia bloqueio
de R$ 8,7 bi do Orçamento
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O

governo bloqueou a
execução de R$ 8,7
bilhões do Orçamento de 2022 para não descumprir
o teto de gastos, que impede o
crescimento das despesas federais acima da inflação. A medida
atinge principalmente os ministérios da Ciência, da Educação e
da Saúde e inclui também a verba de R$ 1,7 bilhão originalmente destinada a reajuste de servidores -reforçando a dificuldade
de conceder aumentos ao funcionalismo diante das limitações fiscais.
De acordo com o Ministério
da Economia, a reserva de R$ 1,7
bilhão prevista no Orçamento
para a reestruturação de carreiras está sendo usada para diminuir a necessidade total de bloqueio de recursos. Caso ela permanecesse intocada, o congelamento teria que ser ainda maior.
O bloqueio dos recursos para
os reajustes é feito em um momento decisivo sobre o assunto. O
governo tem cerca de um mês para dar algum aumento para os
funcionários públicos, graças à limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal (que impede
elevação de gasto com pessoal nos
últimos 180 dias do mandato).
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) sinalizou que poderia dar

aumentos privilegiados para policiais, o que gerou uma onda de
mobilizações de servidores federais por reajustes.
Após muitas idas e vindas,
Bolsonaro sinalizou recentemente que pode recuar de sua
ideia de conceder aumentos extras para os profissionais da segurança. O ministro Paulo Guedes (Economia) disse publicamente que o único reajuste possível é o de 5% para todos. E, nas
últimas semanas, o governo tem
admitido nos bastidores que
nem isso pode acabar saindo.
No caso da pasta da Ciência,
houve corte de R$ 2,5 bilhões
dos R$ 6,8 bilhões anteriormente previsto nas chamadas verbas
discricionárias (que o governo
pode adiar, diferentemente das
obrigatórias). A tesourada equivale a 36% do total.
Na Educação, a tesourada foi
de R$ 1,6 bilhão de um total de
R$ 22,2 bilhões em discricionárias (7,2% do total). Já a Saúde
recebeu um corte de R$ 1,2 bilhão de um total de R$ 17,4 bilhões (também 7,2% do total).
Também passaram por cortes os ministérios da Defesa
(equivalente a 6,2% das discricionárias), do Turismo (5,6%),
das Comunicações (5,6%) e das
Relações Exteriores (5,6%).
Também estão na lista a Presidência da República (5,65) e o

Banco Central (5,6%). Completam a lista as pastas da Justiça
(4,2%), Desenvolvimento Regional (3,8%), Mulher (3,7%), Minas e Energia (3,4%), Infraestrutura (2,6%) e Cidadania (2,1%).
Apesar de a redução ser chamada oficialmente de bloqueio o que dá uma conotação temporária à medida-, na prática integrantes do governo chamam a
iniciativa de corte. Isso porque,
diferentemente de outros anos,
em 2022 o grande problema na
execução orçamentária é o teto
de gastos (e não a meta de resultado do Tesouro). Portanto, nesse
cenário, o crescimento de outras
despesas leva a um corte de fato mesmo que as receitas cresçam.
As despesas em elevação neste ano são principalmente oriundas de sentenças judiciais e subsídios ao financiamento agrícola.
No mês passado, o governo
detalhou a necessidade de cortes
por meio do relatório bimestral
de receitas e despesas. A maior
pressão vem das RPVs (requisições de pequeno valor), condenações sofridas pela União no
valor de até 60 salários mínimos,
e das sentenças judiciais. O valor
subiu R$ 4,8 bilhões.
Embora o Congresso Nacional tenha aprovado no ano passado um subteto para os precatórios, que alcança também essas RPVs, esse limite é aplicado

na elaboração do Orçamento.
Caso a projeção da despesa
com sentenças suba no decorrer
do ano, como foi o caso agora, o
governo precisa suprir essa necessidade com um corte em outros gastos não obrigatórios.
Não é possível cortar os outros
precatórios já contabilizados no
subteto.
Também foi preciso ampliar
em R$ 2,3 bilhões a previsão de
recursos do Plano Safra, que financia os produtores das lavouras. A verba bancará a reabertura
das operações do período
2021/2022 (R$ 1,1 bilhão) e o
lançamento do Plano 2022/2023,
em julho (R$ 1,2 bilhão).
Os técnicos também mapearam a necessidade de aumentar
em R$ 2 bilhões a verba para o
Proagro, programa de garantia
para financiamentos no setor
rural.
Há ainda um aumento de R$
1,9 bilhão na previsão de despesas com o pagamento do abono
salarial –espécie de 14º salário
pago a trabalhadores com carteira assinada e que ganham até
dois salários mínimos– e de R$
0,9 bilhão no BPC (Benefício de
Prestação Continuada).
Algumas despesas, como benefícios previdenciários e gastos
com pessoal, tiveram recuo, de
forma que o saldo do impacto no
Orçamento foi de R$ 8,2 bilhões.

BC/F O C U S

Economistas elevam projeção
do PIB para 1,2% em 2022
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS
Após mais de um mês sem
divulgação da pesquisa Focus
pelo Banco Central, a projeção
mediana dos economistas para
o crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) de 2022 saltou de
0,7% para 1,2%. Já o prognóstico
de expansão de 2023 recuou de
1% para 0,76%.
O boletim parcial divulgado
ontem mostrou também que as
estimativas dos analistas do
mercado para o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), em um cenário
inflacionário desafiador, passaram de 7,89% para 8,89% em
2022 e subiram de 4,1% para

SETOR

4,39% em 2023. A mediana
considera todas as projeções
feitas nos últimos 30 dias até 3
de junho.
Considerando apenas as informações prestadas nos últimos
cinco dias no sistema do BC, a
mediana das estimativas dos economistas para a inflação de 2022
chega a 9% e a 4,5% no próximo
ano. A projeção do PIB, por sua
vez, mostra crescimento de 1,5%
neste ano e de 0,47% em 2023.
O BC não divulgava a pesquisa Focus desde 2 de maio, quando interrompeu a publicação semanal devido à greve dos servidores da autoridade monetária.
Os funcionários voltaram a cruzar os braços em 3 de maio por

reajuste salarial de 27% e reestruturação de carreira, após trégua de duas semanas, e a paralisação segue por tempo indeterminado.
O presidente do BC, Roberto
Campos Neto, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados, na semana passada,
ver a projeção do mercado para
o PIB no ano chegar em torno de
2%. A divulgação dos últimos
dados desencadeou uma série
de revisões altistas nos prognósticos em relação à atividade econômica neste ano.
Na última quinta-feira, o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) divulgou que o PIB
brasileiro cresceu 1% no primei-

ro trimestre de 2022, puxado pela
volta dos serviços. Apesar de positivo, o desempenho do PIB no
período ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos economistas (1,2%). Segundo analistas,
a economia deve desacelerar ao
longo do ano.
Quanto à inflação, em um
contexto de deterioração sucessiva das expectativas, o mercado
coloca o IPCA cada vez mais distante do objetivo de 3,5% perseguido pelo BC neste ano, com
margem de 1,5 ponto percentual
para mais ou menos.
Isso representaria o segundo
estouro consecutivo da meta,
que é estabelecida pelo CMN
(Conselho Monetário Nacional).

AÉREO

a

Anac publica minuta do edital da 7
rodada de concessão de aeroportos
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou ontem
as minutas do edital e dos contratos da 7ª rodada de concessão
de aeroportos. Serão leiloados
em blocos 15 aeroportos nas regiões Norte, Sudeste e CentroOeste. A previsão é que o leilão
ocorra no dia 18 de agosto, com
lance inicial mínimo de R$ 740,1
milhões.
Entre os terminais que serão
leiloados está o Aeroporto de
Congonhas, que lidera o bloco
SP-MS-PA-MG. O bloco inclui
ainda os aeroportos de Campo

Grande, Corumbá e Ponta Porã,
em Mato Grosso do Sul; Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, no Pará; Uberlândia,
Uberaba e Montes Claros, em
Minas Gerais. O valor estimado
para todo o contrato é de R$ 11,6
bilhões.
Além do Bloco SP-MS-PAMG, serão leiloados os blocos
Aviação Geral, formado pelos
aeroportos Campo de Marte,
em São Paulo e Jacarepaguá,
no Rio de Janeiro. A contribuição inicial mínima é de R$
141,4 milhões. O valor estima-

do para todo o contrato é de R$
1,7 bilhão.
Já o bloco Norte II é integrado
pelos aeroportos de Belém e
Macapá. O lance inicial mínimo
é de R$ 56,9 milhões. O valor estimado para todo o contrato é de
R$ 1,9 bilhão.
Segundo a Anac, o modelo de
concessão terá regulação flexível, compatível e proporcional
ao porte de cada aeroporto em
relação a tarifa. Além disso, um
mesmo proponente poderá arrematar os três blocos.
"O requisito mínimo de ha-

bilitação técnica do operador
aeroportuário será a comprovação de experiência de processamento, em pelo menos um dos
últimos cinco anos, de um milhão de passageiros para o Bloco Norte II e cinco milhões de
passageiros para os blocos SPMS-PA-MG. No caso do Bloco
Aviação Geral, o processamento de passageiros deverá ser de
no mínimo 200 mil passageiros
ou, alternativamente, 17 mil
movimentos de aeronaves
(pousos e decolagens)", informou a Anac.

Terça-feira, 7 de junho de 2022
Manhã

Tarde

AMEAÇA

Noite

3

25º

14º

5%

06:42 17:26

CRACOLÂNDIA

DE MORTE

Jornalista e indigenista estão
desaparecidos no Amazonas
JOÃO GABRIEL E FABIO
SERAPIÃO/FOLHAPRESS

A

Polícia Federal foi acionada para investigar o
desaparecimento do
jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal Guardian, e
do indigenista Bruno Pereira,
membro da Unijava e servidor em
licença da Funai (Fundação Nacional do Índio), que viajam pelo
Vale do Javari, no Amazonas.
Segundo a Univaja (União dos
Povos Indígenas do Vale do Javari) e o Opi (Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato), o último registro que se
tem dos dois aconteceu na manhã do domingo passado, na comunidade de São Rafael.
"Tenho um filho de três anos e
um de dois, só penso nesse momento que ele retorne bem, por
causa dos meninos. Ele tem também uma filha de 16 anos. Ele
precisa voltar para casa", afirmou
à reportagem Beatriz de Almeida
Matos, antropóloga e companheira de Bruno.
"Eu conheço bem a região, sei
que podem acontecer vários acidentes, mas estou apreensiva por
causa das ameaças que ele sofria.
Quero que todo o esforço possível seja feito para encontrar ele e
o Dom. É importante rapidez",
completa ela, que também atuou
com povos indígenas na região
por muitos anos.
Segundo a Univaja e o Opi,
Bruno e Dom retornavam do Lago do Jaburu, onde visitaram
uma base da Funai, em direção a
Atalaia do Norte, e pararam em
São Rafael para uma reunião
com um morador conhecido como "Churrasco" -conversaram
com a esposa dele, já que ele não

FUTURO

se encontrava no local.
"Depois partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura
aproximadamente duas horas.
Assim, deveriam ter chegado por
volta de 8h, 9h da manhã na cidade, o que não ocorreu", diz um
comunicado das instituições.
"Enfatizamos que na semana
do desaparecimento, conforme
relatos dos colaboradores da
Univaja, a equipe recebeu ameaças em campo. A ameaça não foi
a primeira, outras já vinham sendo feitas a demais membros da
equipe técnica da Univaja", continua a nota.
As buscas no local já começaram. Ontem, o Procurador-Geral
da República, Augusto Aras, se
reuniu com o ministro da Justiça,
Anderson Gustavo Torres, para
tratar do caso.
Estão sendo feitas "varreduras
no trecho entre a comunidade
São Rafael e o município de Atalaia do Norte (AM), onde teria
ocorrido o desaparecimento",
diz nota da PGR.
Também nesta segunda houve uma reunião entre integrantes
do MPF (Ministério Público Federal) do Amazonas, Ministério
da Justiça, Polícia Federal, Polícia
Civil, Funai, Univaja e Marinha
para tratar dos detalhes logísticos
da operação daqui em diante.
A Univaja já realizou duas incursões para buscar os desaparecidos. Segundo relatos obtidos
por essas expedições, os dois foram vistos pela última vez na comunidade de São Gabriel, indo
em direção a Atalaia do Norte.
A Funai destacou três servidores e mais dois agentes da Força
Nacional para o caso, e pretende
aumentar o contingente. O MPF
informou que instaurou um procedimento administrativo para

apuração do caso e que a Marinha irá comandar as buscas na
região por meio do Comando de
Operações Navais.
"As diligências estão sendo
empreendidas e serão divulgadas oportunamente", disse em
nota a PF, que junto com a Polícia Civil vai auxiliar com o trabalho de inquérito, entrevistando
pessoas da região em busca de
informações sobre o paradeiro
da dupla.
Policiais militares e civis do
Amazonas irão reforçar as buscas, segundo o governo estadual.
"Estamos com uma equipe de
busca em Atalaia do Norte, com
integrantes da Polícia Militar e
Polícia Civil. Estamos em reunião para planejar o envio de
uma equipe especializada para
Atalaia do Norte para auxiliar nas
buscas", afirmou o secretário de
Segurança do Amazonas, general
Carlos Alberto Mansur.
Há cerca de um mês, a Univaja recebeu uma carta que teria sido enviada por pescadores com
ameaças de morte nominais a
Bruno e também a Beto Marubo,
coordenador da união.
O documento, revelado pelo
jornal O Globo e ao qual a Folha
de S.Paulo teve acesso, fala em
acerto de contas: "Sei que quem é
contra nós é o Beto Índio e Bruno
da Funai, quem manda os índios
irem para área prender nossos
motores e tomar nosso peixe".
A carta continua ainda ameaçando que "se continuar desse
jeito vai ser pior", e diz esse é o
único aviso que os pescadores
darão.
Bruno fez carreira na Funai,
sobretudo naquela região, mas
estava de licença não remunerada desde o final de 2019.
Pessoas que o conheciam dis-

seram à reportagem sob condição de anonimato, ele decidiu se
afastar da entidade após ser exonerado do cargo que ocupava, a
coordenação geral de Índios Isolados e de Recém-Contatados,
onde esteve por 14 meses.
Em 2019, ele chefiou a maior
expedição para contato com os
isolados em 20 anos. Seus colegas dizem que ele estava insatisfeito com as dificuldades que tinha para atuar, que sofria pressão de superiores, e que por isso
decidiu ir atuar diretamente com
a Univaja.
Questionada, a fundação afirmou que acompanha o caso e
colabora com as buscas. "Embora o indigenista Bruno da Cunha
Araújo Pereira integre o quadro
de servidores da Funai, ele não
estava na região em missão institucional, dado que se encontra
de licença para tratar de interesses particulares", afirmou a entidade em nota.
As ameaças que ele sofreu recentemente não são novidades,
segundo as pessoas que o conheciam. Ele sempre atuou em ações
de fiscalização e repressão a atividades ilegais nas Terras Indígenas da região.
A base da Funai que da qual
ele retornava, a de Itui, já foi alvo
de ataques a tiros, em 2018. Em
2019, um funcionário da frente de
proteção Etnoambiental Vale do
Javari, da qual Bruno também já
fez parte, foi assassinado na cidade de Tabatinga, no Amazonas.
Na tarde desta segunda, o expresidente e atual pré-candidato
ao Planalto, Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), se pronunciou sobre o
caso. "Esperam que sejam encontrados logo, estejam bem e
em segurança", afirmou o petista
pelas redes sociais.

GOVERNO

Prévia do programa de Lula fala em
revogar reforma e teto de gastos
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS
A coordenação da campanha
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ontem
aos partidos aliados as diretrizes
para a elaboração do plano de
governo da chapa Lula-Alckmin.
Com 90 parágrafos, o documento define os governos petistas como inovadores no combate à corrupção, reforça o papel
do Estado na economia, enaltece o Bolsa Família e propõe a revogação do teto de gastos e da
reforma trabalhista implemen-

ELEIÇÕES

TSE faz
acordo com
lideranças
religiosas

tada pelo ex-presidente Michel
Temer, além da revisão do regime fiscal.
O texto defende ainda o fortalecimento dos sindicatos sem a
volta do imposto sindical, a construção de um novo sistema de
negociação coletiva e uma "especial atenção aos trabalhadores
informais e de aplicativos".
"O trabalho estará no centro
de nosso projeto de desenvolvimento. Defendemos a revogação da reforma trabalhista feita
no governo Temer e a construção de uma nova legislação tra-

balhista, a partir da negociação
tripartite", afirma o documento
prévio do programa de Lula.
Seguindo orientação de Lula,
essa minuta de programa contorna temas controversos, em
uma tentativa de ampliação de
arco de apoio para a disputa
eleitoral. Busca também contemplar os partidos que integram a aliança em apoio à chapa
Lula-Alckmin.
Ao falar em reforma tributária
e taxação de renda, não cita, explicitamente, a tributação de distribuição de dividendos. Embora

proponha a revogação da reforma trabalhista, afirma que essa
será fruto de uma negociação
com empresários. Outro aceno é
assumir o compromisso de crescimento com estabilidade.
Elaborado sob a coordenação
do ex-ministro Aloizio Mercadante, o documento defende o
papel do Estado como indutor
do fortalecimento econômico,
prega o uso dos bancos públicos
como instrumento de desenvolvimento e manifesta oposição à
privatização da Eletrobras e dos
Correios.

C O V I D -19

Ministério ignora Queiroga e
recomenda uso de máscaras
THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS

Sob ataques do pastor Silas
Malafaia, aliado do presidente
Jair Bolsonaro, o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) assinou,
ontem, termo de cooperação
sobre combate a fake news
com entidades e representantes de diversas religiões. O documento prevê que as lideranças religiosas promovam a "exclusão da violência durante as
pregações, sermões e homilias, ou ainda em declarações
públicas ou publicações que
venham a fazer", segundo nota
divulgada pela corte. Segundo
o TSE, assinaram o documento 15 entidades ou representantes de grupos de religiões
de matriz africana, budista, católicos, espíritas, evangélicos,
israelitas e muçulmanos.

País/São Paulo

OUTONO: Sol com aumento de nuvens.
Noite nublada com possibilidade de chuva.

O Ministério da Saúde contrariou o próprio chefe da pasta,
Marcelo Queiroga, ao afirmar
em nota técnica que medidas
como o uso de máscaras e o distanciamento social devem ser
encorajados neste momento
diante do aumento de casos de
Covid.
A orientação está no ofício
que liberou a vacina contra a
Covid-19 para pessoas com 50
anos ou mais, publicado no sábado passado. O documento foi
elaborado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à
Covid-19.
"Além disso, medidas não
farmacológicas (distanciamento
e uso de máscaras) devem ser
encorajadas no atual momento

epidemiológico", diz o texto. A
média móvel de novos casos por
dia mais que dobrou na comparação com duas semanas atrás.
No sábado, Queiroga afirmou
que não vê motivos para obrigar
a população a usar máscara no
momento atual. "Se você quer
usar máscara, você use. As pessoas se sentem confortáveis
usando máscara, podem usar.
Não tem problema. Agora, nós
entendemos que, no momento
atual, não há motivo para obrigar o uso de máscaras", disse à
TV Record.
Ontem, o ministro voltou a
minimizar a importância das
máscaras e afirmou, incorretamente, que o uso não tem benefícios comprovados.
"O uso obrigatório de máscara não tem benefício comprova-

do. O que funciona é as pessoas
aderirem às políticas e isso é
mais efetivo. Se você quer usar
máscara, usa", disse em uma
unidade básica de saúde de Brasília ao tomar a quarta dose da
vacina.
Na sexta-feira passada, Marcelo Queiroga afirmou que "a
obrigatoriedade do uso de máscaras é uma bobagem sem precedentes". Segundo o ministro,
"a população é esclarecida e usa
as máscaras se se sentir confortável com elas".
Na quinta-feira, Queiroga foi
na mesma linha ao dizer que
usar máscara ou não "é um direito de cada um". Em entrevista
ao jornal Folha de S.Paulo, o ministro afirmou que a máscara,
"às vezes, serve até como posicionamento político".

Prefeitura interna
22 dependentes de
forma involuntária
MARIANA ZYLBERKAN E
CARLOS PETROCILO/FOLHAPRESS
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou
que 22 dependentes químicos
que frequentam a cracolândia
foram internados de forma involuntária desde 27 de abril. A
informação foi divulgada pela
rádio Bandeirantes ontem e
confirmada em nota pela gestão
municipal.
Em entrevista à rádio, o
prefeito afirmou que a "prefeitura e o governo de São Paulo
estão custeando isso na busca
da pessoa poder se desintoxicar e se livrar do crack". "É
nessas situações onde os familiares solicitam e verificam
que o familiar não tem outra
alternativa a não ser tratamento médico", disse Nunes.
Questionado pela Folha de
S.Paulo, o prefeito disse que "a
internação involuntária já
ocorre desde a lei (promulgada) em 2019". "Só estamos
dando mais acesso e informando os parentes dessa possibilidade", declarou.
À reportagem Nunes não
soube confirmar com precisão
os números de internados. Ele
chegou a falar em 28 internações, sendo seis em comunidades terapêuticas, o que não foi
confirmado pelo comunicado
oficial divulgado em seguida.
"Essa foi a lista que a (secretaria
de) Saúde me passou, vou confirmar com o (secretário de saúde Luiz Carlos) Zamarco", disse
por mensagem de texto.
Na nota, a prefeitura não informou quantos dependentes
continuam internados.
Os números se referem ao
período atual desde 27 de abril,
duas semanas antes da operação policial que esvaziou a praça Princesa Isabel, onde funcionava a cracolândia.
A adesão ao método de tratamento sem a anuência dos pacientes ocorreu por sugestão da
Polícia Civil, de acordo com o
delegado do 77º DP (Campos
Elíseos) Severino Vasconcelos,
que coordena as operações para prender traficantes na cracolândia. "Na operação Caronte,
nós temos um limite para atuação da Polícia Judiciária que está chegando ao fim. Depois,
apenas nos resta a atuação das
áreas da saúde e social", disse
sobre a operação deflagrada em
abril do ano passado.
O delegado afirmou que tem
previsão de encerrar logo o trabalho de repressão ao tráfico de
drogas por meio de ações policiais no fluxo -como é chamada

a aglomeração de usuários de
drogas e traficantes. Atualmente, a cracolândia está fixada na
rua Helvétia, entre a avenida
São João e a alameda Barão de
Campinas, em Campos Elíseos.
As internações involuntárias de dependentes químicos
são previstas desde 2019,
quando o tema foi regulamentado por lei federal. De acordo
com a norma, esse tipo de internação deve ser formalizada
por um familiar ou responsável legal do paciente e durar,
no máximo, 90 dias.
Na ausência do familiar, o
pedido de internação involuntária deve ser feito por servidor
público da área de saúde, da assistência social e de outros órgãos públicos.
Para o promotor de Saúde
Pública Artur Pinto Filho, o período de 90 dias de internação
não é suficiente para tratar o
uso abusivo de drogas. "É preciso ter uma porta de saída qualificada, senão o paciente irá voltar para a cena de uso", diz. "É
um modelo que já se mostrou
ineficiente."
O promotor se refere às internações de dependentes químicos feitas em 2017 durante a
gestão do prefeito João Doria
(PSDB) como parte do Redenção, programa municipal de
tratamento a usuários de drogas. Na época, foram ofertadas
vagas em clínicas psiquiátricas
após ação policial que desmantelou a feira de drogas a céu
aberto no entorno da praça Júlio Prestes.
Cerca de três meses depois,
apenas 17% concluíram o tratamento de quatro semanas voltado à desintoxicação. Dados
oficiais de agosto de 2017 mostraram que de 842 encaminhamentos voluntários para leitos
psiquiátricos, 108 dependentes
continuavam internados. Entre
as 734 internações já concluídas
ou interrompidas, só 122 (17%)
delas foram levadas até o fim.
Inquérito paralisado A prefeitura recorreu na Justiça contra o inquérito aberto há cerca
de um mês por quatro promotores de Justiça para investigar
a ação policial na praça Princesa Isabel.
Em requerimento enviado
ao CNMP (Conselho Nacional
do Ministério Público) há cerca
de duas semanas, a administração municipal questionou o pedido de investigação.
Com isso, o inquérito está
paralisado desde então até o assunto ser apreciado em reunião
do CNMP prevista para esta terça-feira (7).

OBRAS

Estado libera R$ 305 mi
para o Vale do Paraíba
O governador Rodrigo Garcia
liberou ontem R$ 305 milhões
em obras e serviços para o Vale
do Paraíba. Durante o Governo
na Área, ele autorizou obras para
ampliar a coleta e o tratamento
de esgoto e o sistema de abastecimento de água, além de anunciar investimentos em habitação, educação e turismo.
“Estamos com todo o nosso
governo aqui presente, dialogando com o Vale do Paraíba,
que é uma das regiões mais industrializadas do Brasil. Sabemos da capacidade de inovação
da região, temos aqui os melhores parques tecnológicos do
país, que promovem a inovação,
e o Governo de São Paulo está
atento às oportunidades de investimentos para que a gente
possa continuar gerando empregos e mão de obra qualificada”,
disse Rodrigo.
As obras que vão ampliar a
coleta e o tratamento de esgoto
em São Sebastião e Ubatuba irão
contribuir diretamente com a
balneabilidade das praias e melhorar a qualidade de vida dos

moradores e das pessoas que visitam os municípios. Outras
duas obras vão ampliar o sistema de abastecimento de água de
Caçapava, proporcionando
mais segurança hídrica a toda
população do município.
Rodrigo anunciou também a
contratação de obras de canalização do Córrego Alambari, no
Distrito Industrial de Jacareí, que
visam o combate e recuperação
de processos erosivos de margens do canal, além do controle
de inundações e alagamentos.
Os serviços terão prazo de execução de seis meses a partir da
ordem de serviço. As ações somam investimentos totais de R$
67,5 milhões.
Todos os municípios da região serão beneficiados com a
formalização de 57 convênios
com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, um investimento de R$ 38,2 milhões. Entre
obras de infraestrutura urbana
que estão contempladas estão
recapeamento, pavimentação,
reforma de praça, ampliação de
Unidade Básica de Saúde.
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Ensino domiciliar
é um equívoco

U

m dos temas discutidos na última reunião da
Academia Brasileira de Educação, sob a presidência do professor Carlos Alberto Serpa de
Oliveira, foi a implantação do ensino domiciliar
no sistema brasileiro de educação. A conclusão
dos acadêmicos é que se trata de um verdadeiro
equívoco, que deve ser evitado, embora já existam 15 mil alunos comprometidos com esse sistema. Mas temos 48 milhões de estudantes de 4 a
17 anos nas escolas do nosso país.
Em pesquisa do Datafolha, conclui-se que 8
em cada 10 brasileiros demonstram rejeição ao
ensino domiciliar. O curioso é que o governo federal insiste na ideia, embora se saiba que o ensino de Matemática seja dado de forma equivocada e sem respeito às individualidades dos alunos. Mas grupos religiosos e conservadores insistem no ensino domiciliar e é por isso que o
MEC defendeu a iniciativa junto ao Congresso
Nacional. Não considerou que esteja havendo
rejeição ao tema.
Mesmo que se respeite a ideia de que é um direito dos pais escolher o tipo de educação a ser
ministrado aos filhos, na busca da formação integral de crianças e adolescentes, elas precisam
sem dúvida da convivência para alcançar outras
visões, para além do ambiente simplesmente familiar. Esse modelo hoje é defendido por uma
parcela mínima da população.
É certo que a escola ensina, mas é a família
que educa. É indefensável a inversão dos papéis
e responsabilidades nesse processo. Concordamos que há muitos erros na educação tradicional, que sofre também pela ausência de materiais essenciais. Nas escolas hoje existentes as bibliotecas são precárias (faltam livros fundamentais) e os laboratórios não têm todos os recursos
necessários, como se pode depreender quando o
tema é a indispensável internet. A tecnologia
avança(estamos chegando ao 5G) e sabe-se que
o atraso, na escola pública brasileira, é monumental. Nem por isso se pode garantir que essas
falhas possam ser corrigidas, em curto prazo,
com a transparência dessas responsabilidades
para os pais aflitos. O pior de tudo é o cheiro de
politicagem, nas medidas que estão sendo tomadas. É injustificável.
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Boris Johnson escapa
de voto de desconfiança
e continua como premiê
WIKIPÉDIA

O

premiê do Reino Unido, Boris Johnson
(foto), teve uma importante vitória ontem no voto
de desconfiança que sua própria
legenda, o Partido Conservador,
convocou contra ele.
Boris precisava do voto de
180 dos 359 parlamentares da sigla para permanecer no cargo –
caso contrário, seria iniciado
um processo de semanas para
eleger o novo chefe de governo
britânico. A votação terminou
com 211 votos favoráveis ao premiê, contra 148 contrários.
A consulta foi feita após 54
correligionários –15% da bancada conservadora– enviaram cartas solicitando a votação ao chamado Comitê 1922. A última necessária para completar a lista
chegou na noite de domingo
passado, quando Boris foi notificado, segundo Graham Brady,
que preside o órgão.
Ao menos 40 parlamentares
já haviam pedido publicamente
a saída de Boris nas últimas semanas, mas os últimos solicitantes, explicou Brady, enviaram suas cartas apenas nos últimos dias, porque insistiam que
a votação fosse realizada somente após as celebrações do
Jubileu de Platina de Elizabeth
II, organizadas de quinta-feira
passada a domingo.
A rainha, no discurso de encerramento das celebrações pelos seus 70 anos de reinado, pediu que o sentimento de união
prevalecesse no país.
O gabinete do premiê, por
meio de um porta-voz, havia dito que a votação desta segunda
era uma oportunidade para Boris apresentar seus argumentos
aos parlamentares e uma chance de "encerrar meses de especulação".
Boris entrou na mira de seus
correligionários após participar
de uma série de festas em Downing Street, a sede do governo
do Reino Unido, em períodos
nos quais a Inglaterra passava
por restrições para conter a pandemia de Covid. Os episódios ficaram conhecidos como "partygate" e foram investigados pela
polícia de Londres e pelo próprio governo.
O escândalo foi ganhando
corpo ao longo dos últimos meses conforme se intercalavam
revelações baseadas em fotos
dos eventos com pedidos de
desculpas do político –ao Parlamento, à própria rainha, aos ingleses. Ao ser questionado no
Parlamento em dezembro sobre
os relatos de uma festa em Dow-

ning Street, o premiê disse ter
certeza que "as regras foram seguidas o tempo todo".
Com o agravamento da crise,
em janeiro ele pediu perdão pela primeira vez por participar de
um dos encontros durante o
lockdown. À época, disse ter
acreditado que se tratava de um
evento de trabalho –já que o jardim da residência oficial funciona, segundo ele, como extensão
do escritório.
Depois, se desculpou também com Elizabeth 2ª por causa
de uma das festas de sua equipe,
realizada na véspera do funeral
do marido dela, o príncipe Philip. Segundo o britânico Telegraph, funcionários do gabinete
quebraram regras do confinamento, beberam álcool em
abundância e dançaram até tarde na despedida do diretor de
comunicação James Slack e de
um fotógrafo.
O premiê e a esposa chegaram
a ser multados por uma festa de
aniversário dele. A polícia britânica emitiu mais de 126 punições
do tipo em conexão com os eventos na sede da administração britânica. Apesar desse desenrolar,
Boris sempre negou a possibilidade de renunciar ao posto.
A oposição esperava fazer valer o código parlamentar, segun-

do o qual enganar conscientemente os legisladores é uma
ofensa que deve resultar em renúncia. Angela Rayner, vice-líder do Partido Trabalhista, acusou no final do mês passado o
primeiro-ministro de mentir.
"Boris Johnson afirmou repetidamente que não sabia nada sobre desrespeitos à lei –agora não
há dúvidas de que ele mentiu",
afirmou. "Ele fez as regras e então as quebrou."
Os pedidos de renúncia vieram também de membros do
próprio partido. O ex-líder do
Partido Conservador Mark Harper, por exemplo, escreveu nas
redes sociais que não achava
mais que o político fosse "digno
do cargo que ocupa" depois da
última revelação de fotos dos
eventos, obtidas pelo canal ITV
News. As imagens, supostamente feitas durante uma reunião
em homenagem ao ex-diretor de
comunicações Lee Cain, mostram Boris fazendo um brinde
enquanto segura uma taça.
A situação econômica do país
também prejudicou Boris. O
Reino Unido enfrenta uma crise
do custo de vida impulsionada
pelo aumento da inflação, que,
em abril, atingiu seu nível mais
alto em mais de 40 anos. Derrotas de seu Partido Conservador
nas eleições regionais indicaram o ponto que o desgaste político vinha alcançando –ainda
que o revés estivesse mais no
campo simbólico, já que os milhares de assentos em conselhos
municipais e distritais não têm,
em tese, impacto direto na política nacional.
A antecessora de Boris no
cargo, a também conservadora
Theresa May, foi levada a um
voto de confiança em dezembro
de 2018, em uma reviravolta que
girava em torno da separação
britânica da União Europeia
(UE), o brexit. Ela venceu a votação por 200 votos a 117.
O desgaste, no entanto, foi
inevitável, e a primeira-ministra
viu ruir sua base de apoio. Poucos meses depois, em maio do
ano seguinte, May renunciou ao
cargo.

Taxa de
positividade
para Covid-19
aumenta no RJ
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL
O Panorama Covid-19, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro
(SES-RJ) aponta um aumento
da taxa de positividade dos
exames de antígeno e RTPCR utilizados para detectar a
doença, mas que não se reflete nas internações e óbitos. O
exame mostra por meio de
um diagnóstico laboratorial,
feito por biologia molecular, a
presença do material genético (RNA) do vírus Sars-Cov-2
em amostras de secreção respiratória.
De acordo com a secretaria,
desde a semana passada observa-se um crescimento contínuo nesses indicadores precoces, que, no entanto, não
configuram cenário semelhante aos que precederam as ondas da pandemia no estado do
Rio de Janeiro.
“A taxa de positividade de
RT-PCR, exame feito em sua
maioria em pacientes internados, está em 21,4%, quando se
calcula a média móvel de 7 dias
no período de 22 a 28 de maio.
Usando o mesmo cálculo, entre 15 e 21 de maio, a positividade estava em 15%. Já a taxa
positividade para testes de antígeno passou de 18,4%, quando se calcula a média móvel de
7 dias no período de 15 a 21 de
maio, para 22%, entre 22 e 28
de maio. Esse dado inclui os
testes realizados em unidades
de saúde públicas e privadas
do estado do Rio”, avaliou a secretaria, em nota.
O secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, explicou que
estamos num período em que
as doenças respiratórias tendem a aumentar. “É o que chamamos de sazonalidade. A
gente acredita que essa taxa de
positividade, em torno dos
20%, seja a esperada para covid-19 nos meses de menor
temperatura. Não estamos observando aumento significativo de internações e isso se deve
à alta cobertura vacinal no estado. Por isso, é fundamental
que as pessoas retornem aos
postos para receber a dose de
reforço”.
O número de atendimentos
a casos de síndrome gripal em
unidades de Pronto Atendimento (UPA), teve um aumento de 5% em relação à semana
passada. Na semana de 15 a 21
de maio, foram em média 374
atendimentos diários de pacientes com síndrome gripal,
sendo 237 pediátricos. Na semana de 22 a 28 de maio, a média diária de atendimentos foi
de 396, sendo 238 pediátricos.

UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A.
CNPJ Nº 30.094.114/0001-09

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas. Nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação dos Srs. as Demonstrações Contábeis referente ao exercício social
encerrado em 31/12/2021. RJ. 31/05/2022. À Administração.
Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (EM R$ mil)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2.482.775 2.414.422 2.080.652 2.265.623
ATIVO
2.482.775 2.414.422 2.080.652 2.265.623 PASSIVO + PL
1.678.204 1.361.892 1.827.805 1.501.565
Circulante
265.216 286.986 323.889 349.251 Fornecedores
Circulante
656.044 500.833 695.361 534.604
– 51.887
– 51.887
Caixa e equivalentes de caixa
6.195
8.315
14.191
24.334 Fornecedores–Extrajudicial
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
447.244 443.900 537.671 539.077
Contas a receber
13.721
21.115
15.446
29.242 Passivo sobre direito de uso–CPC 06
43.530 69.117
43.530 69.117
515.478 225.935 536.676 236.235
Estoques
91.110
79.512 106.077
90.700 Tributos a recolher
11.512 66.297
12.810 69.051
Tributos a recuperar
129.287 150.623 159.446 166.956 Obrigações sociais
Outros
4.396
3.923
1.757
1.594
Outros
24.903
27.421
28.729
38.019 Não circulante
1.319.360 1.321.768 767.636 1.033.296
44.087 14.954
44.097 16.114
Não circulante
2.217.559 2.127.436 1.756.763 1.916.372 Fornecedores
Fornecedores–Extrajudicial
– 62.733
– 62.733
Depósitos judiciais
20.158
45.578
46.423
71.153 Passivo sobre direito de uso–CPC 06
208.885 276.468 208.885 276.468
373.112 515.444 379.355 522.940
Tributos a recuperar
104.896 104.896 104.896 104.896 Tributos a recolher
33.970 58.487 111.312 131.001
Partes relacionadas
507.364 256.814
–
– Provisão para contingências
Partes relacionadas
591.577 308.448
–
–
IR & CS diferidos
157.142 162.289 176.841 181.721 Provisão p/ perda em investimentos
43.742 61.194
–
–
23.987 24.040
23.987 24.040
Ativo de direito de uso
220.652 318.730 220.652 318.730 Provisão de acordos operacionais
(514.789) (269.238) (514.789) (269.238)
Patrimônio líquido
Imobilizado
102.660 131.901 103.218 132.557 Capital social
607.282 607.282 607.282 607.282
(1.122.071) (876.520) (1.122.071) (876.520)
Intangível
1.104.687 1.107.228 1.104.733 1.107.315 Prejuízos acumulados
Demonstrações do resultado em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Capital
Prejuízos
Receita líquida das vendas e serviços 400.321 370.341 539.564 440.034
social
acumulados
Total
Custo das mercadorias vendidas e
607.282
(592.112)
15.170 dos serviços prestados
Saldos em 31/12/2019
(239.515) (224.466) (320.321) (252.201)
160.806 145.875 219.243 187.833
Prejuízo líquido do exercício
–
(284.408) (284.408) Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
607.282
(876.520) (269.238) Despesas com vendas e distribuição (184.053) (86.224) (229.577) (133.651)
Saldos em 31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício
–
(245.551) (245.551) Despesas administrativas
(107.104) (136.790) (107.371) (137.035)
3.619 (111.156)
2.338 (111.591)
607.282
(1.122.071) (514.789) Outras receitas/despesas operacionais
Saldos em 31/12/2021
–
–
Resultado de participações societárias 16.452 (9.356)
Diretor Presidente - André Ferreira Peixoto
Lucro (prejuízo) operacional antes do
Diretor Financeiro - Wallace da Silva Henriques
(110.280) (197.651) (115.367) (194.444)
UHVXOWDGR¿QDQFHLUR
Contador: Noe Guilherme Medeiros Gomes
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(132.174) (84.829) (127.447) (91.072)
Contador CRC/RJ – 076.454/O-8
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
2.050
2.366
2.143
2.526
Prejuízo operacional antes do resultado
As Demonstrações Contábeis foram auditadas pela ,
(240.404) (280.114) (240.671) (282.990)
¿QDQFHLUR
BDO RCS Auditores Independentes S/S e encontram-se disponíveis
I.R. e C.S.
(5.147) (4.294) (4.880) (1.418)
em sua totalidade na sede da Companhia.
Prejuízo líquido do exercício
(245.551) (284.408) (245.551) (284.408)

'HPRQVWUDo}HVGRÀX[RGHFDL[DHPH (P5PLO
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
2021
2020
2021
2020
7.655 (46.519)
(368) (34.910)
operacionais
Resultado antes do I.R. e C.S.
(240.404) (280.114) (240.671) (282.990)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas
atividades operacionais
Depreciação e amortização
41.824 51.079 41.961 51.216
Depreciação IFRS 16
57.861 83.026 57.861 83.026
Provisão para litígios e demandas judiciais
(21.446)
4.158 (16.189) 15.313
Ajuste baixa IFRS
– (6.160)
– (6.160)
Resultado de equivalência patrimonial
(16.452)
9.356
–
–
Ajuste a valor presente (Ativos e Passivos)
11.224 (6.050) 11.224 (6.050)
Provisão para perdas e obsolescência
de estoque
(2.386)
(404) (2.386)
(404)
Valor residual de intangível e imobilizado
baixados
19.792 10.841 19.792 10.841
Provisão de juros s/ Emprestimos
(2.344) 14.033 (2.406) 19.944
Provisão para perda em contratos
(53) 21.630
(53) 21.621
(152.384) (98.605) (130.867) (93.643)
(Aumento) redução nos ativos e
aumento (redução) nos passivos
Contas a receber
7.394
8.906 13.796
9.348
Estoques
(13.984) 82.425 (17.763) 73.425
Tributos a recuperar
26.483 (22.484)
7.510 (32.072)
Depósitos judiciais
25.420
(602) 24.730
(791)
Outros ativos
2.518 (11.095)
9.290 (15.375)
Partes relacionadas–Ativo
(250.550) (185.842)
–
–
Fornecedores
69.724 62.036 74.120 64.479
Partes relacionadas passivo
283.129 161.219
–
–
Impostos, taxas e contribuições
147.211 36.643 156.856 43.784
Obrigações sociais
(54.785) 29.111 (56.241) 29.282
Pag. para litígios e demandas judiciais
(3.071) (3.470) (3.500) (6.166)
Alugueis a pagar IFRS 16/ CPC 06
(76.642) (106.675) (76.642) (106.675)
Outros passivos
(2.808)
1.914 (1.657)
(506)
Fluxos de caixa das ativid. de invest. (37.057) (2.848) (37.057) (2.848)
Aquisições de imobilizado
(33.161) (2.455) (33.161) (2.455)
Aquisições do intangível
(3.896)
(393) (3.896)
(393)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGGH¿QDQF 27.282 37.494 27.282 37.494
Captação de empréstimos
1.000
–
1.000
–
Juros apropriados IFRS 16/CPC 06
26.282 37.494 26.282 37.494
Aumento (red.) no caixa e equiv. de caixa (2.120) (11.873) (10.143)
(264)
Caixa e equiv. de caixa no início do exerc.
8.315 20.188 24.334 24.598
&DL[DHHTXLYGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUF
6.195
8.315 14.191 24.334

