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ESTADUAIS

Senado vota
proposta para
combustíveis
segunda-feira
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que deve ser votada na
próxima segunda-feira a proposta que limita tributos estaduais sobre combustíveis e
energia. Por outro lado, o senador mineiro não se comprometeu a votar no mesmo dia
duas propostas de emendas à
Constituição que vão também
tratar de combustíveis, sendo
que uma delas vai prever a
compensação aos estados por
perdas de arrecadação. A fala
corrobora cronograma que
também foi apresentado, momentos antes, pelo relator da
proposta, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE). Ex-líder do
governo no Senado, Bezerra
também disse que vai apresentar hoje o seu relatório sobre o
PLP 18, que limita o ICMS (Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços). Além
disso, vai apresentar duas propostas de emendas à Constituição -que ele também espera
votar na próxima segunda-feira. PÁGINA 2

CNC

Inadimplência das famílias
tem oitava alta consecutiva
A parcela de inadimplentes, aqueles que têm contas ou dívidas em
atraso, chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio. É a oitava alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro de
2021. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (CNC) e foram divulgados ontem. Em abril, a inadimplência havia ficado em 28,6%. Em maio de 2021, o percentual

FAKE

NEWS
CARLOS MOURA/STF

Nos próximos meses, a União
pretende oferecer terrenos e
prédios públicos desocupados
para leilões de moradia social.
Caberá às prefeituras fazer as licitações e escolher as famílias
beneficiadas. Essa é a premissa
do Programa Aproxima, lançado ontem pelos Ministérios do
Desenvolvimento Regional
(MDR) e da Economia. A iniciativa comporá um dos ramos do
Programa Casa Verde Amarela.
Durante o lançamento, foi divulgada uma portaria de chamamento aos municípios e ao
Distrito Federal para indicarem
terrenos federais a serem usados no programa. Além da habitação social, o programa permitirá que sejam executados, no
mesmo terreno ou prédio, projetos comerciais que, segundo o
governo federal, pretendem fomentar a área ocupada. Dessa
forma, um empreendimento de
habitação comercial poderá ter
um shopping no térreo, estacionamentos em parte do terreno e
estabelecimentos de prestação
de serviços. PÁGINA 2

a

2 Turma do
STF mantém
cassação de
bolsonarista
A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve,
ontem, a cassação do deputado estadual Fernando Francischini
(União Brasil-PR) e derrubou a decisão do ministro Kassio Nunes
Marques (foto) que havia restituído o mandato do parlamentar. Francischini é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e havia sido cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Kassio havia ordenado na
quinta-feira passada a suspensão da decisão que cassou o mandato
de Francischini. O caso foi pautado por Kassio para análise da Segunda Turma da corte ontem. Ele é o presidente da turma, que tem cinco
integrantes, e levou sua decisão a referendo desses ministros. PÁGINA 7

PROGRAMA

União cederá
terrenos e
prédios para
moradia social

era de 24,3%. A parcela registrada em maio deste ano (28,7%) é a segunda maior taxa da pesquisa, iniciada em 2010, ficando atrás apenas da observada em janeiro daquele ano (29,1%). Já o percentual de
famílias endividadas, ou seja, aquelas que têm dívidas (em atraso ou
não), ficou em 77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo três meses de altas. PÁGINA 2

ELEIÇÕES

R$ 26

TRE barra mudança de domicílio de
Moro em SP e candidatura só no PR

JOSÉ CRUZ/ABRASIL

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo decidiu ontem rejeitar a mudança de domicílio
eleitoral do ex-juiz Sergio Moro (foto) do Paraná para São Paulo. Ainda caberá recurso. Moro havia decidido alterar sua documentação de eleitor em março, quando trocou também de partido, saindo do Podemos
e indo para a União Brasil. Em abril, a Folha de S.Paulo mostrou que Moro iria apresentar à Justiça Eleitoral
como provas de vínculo com São Paulo comprovantes de moradia em um hotel e em um flat da capital
paulista. A defesa, à época, afirmou que o estado era seu hub em viagens. PÁGINA 7

MILHÕES

Aeroporto de
Angra dos Reis
vai receber
investimento
Aguardados há 17 anos, investimentos no Aeroporto de Angra
dos Reis, no Sul Fluminense, finalmente vão decolar. O governador Cláudio Castro anunciou
ontem a ampliação do espaço,
orçada em R$ 26 milhões. As
obras de extensão da pista, que
passará a ter 1.075 metros de extensão (90 metros a mais, no trecho sobre o mar), possibilitarão
maior mobilidade urbana, com
a duplicação do número de passageiros. A expectativa é que pelo menos 60 mil passageiros embarquem e desembarquem
anualmente em aviões de médio
porte, com até 20 pessoas cada.
Atualmente, o máximo permitido pela Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) é para chegadas e partidas com até dez
passageiros. PÁGINA 8
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Bolsas no mundo
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MERCADOS

Dólar fecha em R$ 4,87
após Bolsonaro propor
bancar ICMS de estados
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
O dólar comercial encerrou
ontem em forte alta, refletindo
a preocupação de investidores
com a proposta do governo de
reduzir impostos federais e
ressarcir estados que aceitarem zerar o ICMS sobre os
combustíveis.
A moeda americana avançou 1,41%, cotada a R$ 4,874
na venda, o maior valor de fechamento desde 19 de maio.
No decorrer do pregão, a divisa estrangeira chegou a valer
R$ 4,934.
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) recuou
0,11%, a 110.069 pontos, em
um dia de pouca oscilação e
de volume de negociações
considerado baixo -aproximadamente R$ 20,9 bilhões.
O cenário doméstico foi
apontado como o principal
responsável pela alta do dólar,
após o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter afirmado na véspera que o Executivo está disposto a zerar impostos federais cobrados sobre gasolina,
gás, etanol e diesel em troca de
uma redução da carga cobrada pelos entes federativos, que
seriam ressarcidos pelo governo federal.
A XP calculou que o impacto
sobre a inflação de curto prazo
da proposta do ICMS pode ser
de até 2 pontos percentuais,
mas deve criar um buraco fis-

cal que pode atingir R$ 100 bilhões até o final do ano.
No caso da Petrobras, cujos
papéis mais negociados subiram 1,19% nesta sessão, investidores passaram a avaliar que
a gestão Bolsonaro apostará
em medidas econômicas para
conter a alta dos combustíveis,
em vez de interferir diretamente na gestão da companhia.
Nos ramos de tecnologia e
varejo, que são mais vulneráveis à inflação e aos juros altos,
a preocupação fiscal provocou
baixas. A Magazine Luiza mergulhou 3,24%. Também figuraram entre as principais quedas
as ações de Cielo (-4,28), Soma
(-4,14%) e Positivo (-4,07%).
Respondendo à expectativa
de alta do minério de ferro
com a redução das restrições à
atividade econômica para
contenção da Covid na China,
a Vale subiu 2,34%.
No mercado de juros de
curto prazo, a taxa DI (Deposito Interbancários) subia 45
pontos-bases no encerramento do dia, a 13.490 ao ano.
O indicador de referência
da Bolsa de Nova York, o S&P
500, subiu 0,95%. O Dow Jones
ganhou 0,80%. O mercado focado em tecnologia acompanhado pelo índice Nasdaq
avançou 0,94%.
No mercado de petróleo
bruto, o preço de referência
subia 1,25% no final da tarde,
com o barril do Brent cotado a
US$ 121 (R$ 578,77).

APROXIMA

União cederá terrenos
e prédios federais
para moradia social
Nos próximos meses, a
União pretende oferecer terrenos e prédios públicos desocupados para leilões de moradia
social. Caberá às prefeituras fazer as licitações e escolher as
famílias beneficiadas.
Essa é a premissa do Programa Aproxima, lançado ontem
pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR) e da
Economia. A iniciativa comporá
um dos ramos do Programa Casa Verde Amarela.
Durante o lançamento, foi divulgada uma portaria de chamamento aos municípios e ao Distrito Federal para indicarem terrenos federais a serem usados no
programa. Além da habitação
social, o programa permitirá que
sejam executados, no mesmo
terreno ou prédio, projetos comerciais que, segundo o governo federal, pretendem fomentar
a área ocupada.
Dessa forma, um empreendimento de habitação comercial
poderá ter um shopping no térreo, estacionamentos em parte
do terreno e estabelecimentos
de prestação de serviços.
Segundo o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Helder Melillo, o Programa Aproxima pretende, ao mesmo tempo, combater o déficit habitacional, promover o desenvolvimento urbano e aumentar a oferta de moradia no centro das cidades.
"O (Programa) Aproxima
tem o grande mérito de enfrentar alguns desafios centrais da

nossa política habitacional e de
desenvolvimento urbano. Na
medida em que enfrentamos o
enorme desafio de disponibilizar esses terrenos, que são bem
localizados, que na maioria das
vezes estão em áreas centrais de
grandes municípios já dotados
de infraestrutura urbana, de
serviços urbanos e de localização mais próxima do trabalho",
explicou Melillo.
Também presente ao lançamento do programa, a secretária
de Coordenação e Governança
do Patrimônio da União (SPU),
Fabiana Rodopoulos, disse que a
atuação do órgão está sendo ampliada. Além de vender lotes da
União desativados ou pouco
usados, a SPU pretende exercer
uma função social.
"A SPU é a maior imobiliária
do Brasil, com cerca de 700 mil
imóveis. Então, por que não
olhar para a função social que o
órgão tem? Para a provisão social de habitação, principalmente para a população de baixa
renda", declarou.
Outra vantagem do programa, segundo o secretário-executivo do MDR, é a economia de
recursos. Isso porque a União
não gastará nada para ceder os
imóveis para leilões. "A União
vai entrar com contrapartida em
imóveis. Não há recursos do Orçamento Geral da União. É um
programa que não compete [em
termos de verba] com outros
programas. E essa é a grande
inovação do Programa Aproxima", destacou Melillo.

Inadimplência das famílias
tem oitava alta consecutiva
VITOR ABDALA/ABRASIL

A

parcela de inadimplentes, aqueles que
têm contas ou dívidas
em atraso, chegou a 28,7% das
famílias brasileiras em maio. É a
oitava alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro de 2021. Os dados
são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (CNC) e foram divulgados ontem.
Em abril, a inadimplência ha-

via ficado em 28,6%. Em maio de
2021, o percentual era de 24,3%.
A parcela registrada em maio
deste ano (28,7%) é a segunda
maior taxa da pesquisa, iniciada
em 2010, ficando atrás apenas
da observada em janeiro daquele ano (29,1%).
Já o percentual de famílias
endividadas, ou seja, aquelas
que têm dívidas (em atraso ou
não), ficou em 77,4% em maio,
abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo três meses de altas.
Mesmo com a queda, a taxa

ainda é superior à de maio de
2021 (68%).
As famílias que não terão
condições de pagar suas contas
em atraso também caiu, de
10,9% em abril para 10,8% em
maio. Em maio de 2021, a taxa
era de 10,5%.
O tipo de dívida mais comum
continua sendo o cartão de crédito, responsável pelo endividamento para 88,5% das famílias
endividadas.
Segundo a CNC, em maio, o
comprometimento médio da

renda familiar com dívidas chegou a 30,4%, o maior percentual
desde agosto do ano passado
(também 30,4%). Do total de endividados, 22,2% precisaram de
mais de 50% da renda para pagar dívidas com bancos e financeiras, proporção mais elevada
desde dezembro de 2017.
O tempo médio do atraso para pagamento das dívidas, entre
aqueles com contas em atraso,
chegou a 61,7 dias, abaixo dos
62,1 dias de abril, mas acima dos
61 dias de maio de 2021.

SENADO

Proposta para combustíveis
deve ser votada na segunda-feira
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que deve ser votada na próxima segunda-feira a proposta
que limita tributos estaduais sobre combustíveis e energia.
Por outro lado, o senador mineiro não se comprometeu a
votar no mesmo dia duas pro-

postas de emendas à Constituição que vão também tratar de
combustíveis, sendo que uma
delas vai prever a compensação
aos estados por perdas de arrecadação.
A fala corrobora cronograma que também foi apresentado, momentos antes, pelo relator da proposta, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Ex-lí-

der do governo no Senado, Bezerra também disse que vai
apresentar hoje o seu relatório
sobre o PLP 18, que limita o
ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Além disso, vai apresentar
duas propostas de emendas à
Constituição -que ele também
espera votar na próxima segunda-feira.

Uma delas, como era esperado, vai abrir espaço fiscal para a
compensação aos estados pela
perda de arrecadação com a redução das alíquotas de ICMS. A
outra será destinada a abrir caminhos para a redução das alíquotas para os biocombustíveis,
de forma a que continuem competitivos na comparação com
combustíveis fósseis.

D I A 14

Sindicalistas preparam protesto
com pipoca contra juro e inflação
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
O plano das centrais sindicais de retomar as manifestações de rua neste ano nos esforços para fazer barulho em protestos contra a inflação e a fome
começam a entrar em prática
com um ato em São Paulo no
dia 14 de junho.

ANTIGO

Segundo o secretário-geral
da Força Sindical, João Carlos
Gonçalves, o Juruna, as principais centrais preparam um
protesto em frente ao edifício
do Banco Central na avenida
Paulista contra as taxas de juros altos e o aumento de custo
de vida.
Eles vão levar carrinhos de

pipoca. "O governo está pipocando no desemprego e nos
preços da gasolina", diz. Em
meio à nova piora nos números
da pandemia, Juruna diz esperar um protesto ainda pequeno,
com presença de 150 a 200 sindicalistas. As grandes campanhas salariais dos bancários,
petroleiros, metalúrgicos e ou-

tros acontecem no segundo semestre.
Em outra frente, a UGT abriu
uma campanha para pedir que
as empresas façam doações de
cestas básicas.
Nos últimos meses, os sindicalistas têm reunido propostas
sobre a questão alimentar para
levar às campanhas salariais.

IMPÉRIO

Marca Daslu é arrematada
por R$ 10 milhões em SP
DANIELE
MADUREIRA/FOLHAPRESS
Na manhã desta terça-feira, o
logotipo da Daslu ocupava um
local discreto no site do leiloeiro
Sodré Santoro, em uma sessão
que indicava os maiores lances.
A antiga marca de luxo dos irmãos Eliana Tranchesi e Antônio Carlos Piva oferecida por R$
1,41 milhão, dividia espaço com
um imóvel residencial no Parque Petrópolis, em Mairiporã
(SP), no valor de R$ 403 mil,
uma Scania R540 2021 cotada a
R$ 208 mil e uma Nissan Frontier 2021 por R$ 176 mil.
Até 15 minutos antes do prazo final para encerrar o leilão, às
13h, a grife -que no passado ostentou um prédio de 15 mil m²
na marginal Pinheiros, na zona
sul de São Paulo- recebia lances
na casa dos R$ 1,45 milhão, pou-

co acima do lance inicial, de R$
1,41 milhão.
Mas na reta final os lances começaram a ficar acirrados. De
R$ 1,45 milhão, passaram em
cinco minutos para R$ 3 milhões
e foram subindo, até chegar aos
R$ 6,5 milhões às 13h. De acordo com as regras do leilão, realizado online, os lances feitos nos
três minutos finais vão aumentando o prazo de encerramento.
Na reta final, o leiloeiro chegou a anunciar por quatro vezes
as icônicas frases "Dou-lhe
uma", "Dou-lhe duas", mas o leilão prosseguia com novos lances. O certame foi finalmente
encerrado às 13h10, em R$ 10
milhões, depois de uma sequência de 32 lances, dados por cinco
participantes. O vencedor, cujo
nome ainda é mantido em sigilo, vai pagar mais 5% de comissão para o leiloeiro.

Segundo a reportagem apurou, grandes nomes do varejo
estavam interessados em usar a
marca em uma linha de roupas.
Ao todo, o leilão envolveu o nome Daslu e mais 50 submarcas
relacionadas, com registros ativos no INPI (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial), como Villa Daslu, Daslu Casa,
Daslu Homem e Daslu Pet.
"Ficamos surpresos com o resultado, já que a marca estava
avaliada em R$ 1,4 milhão, depois de enfrentar um processo
de recuperação judicial, ficar
inativa e finalmente ir à falência", disse em entrevista Leonardo Campos Nunes, advogado do
escritório Expertise Mais, indicado pela Justiça para cuidar da
falência da marca Daslu.
"Foi um resultado surpreendente, um leilão que arrecadou
mais de sete vezes o valor ini-

cial", disse à reportagem Sidney
Palharini, advogado da empresa
de leilões Sodré Santoro. O especialista lembra do leilão da
marca Mappin conduzido pela
casa, há exatos dez anos, que foi
arrematada por R$ 5 milhões. "O
leilão dá início a uma nova etapa
na vida da marca ou da empresa, uma chance dela sobreviver
no mercado."
Ex-dona do endereço mais
luxuoso do país, a Daslu foi vendida para que os seus recursos
sejam usados para pagar dívidas
do processo de falência da empresa, conforme determinação
da 1ª Vara e Ofício de Falência e
Recuperações Judiciais do Foro
Central de São Paulo.
Em 2005, uma operação da
Polícia Federal, deflagrada em
parceria com a Receita Federal e
o Ministério Público, para apurar crimes de sonegação de impostos cometidos, prendeu os
donos da Daslu. Eles foram condenados a uma pena de 94 anos
por formação de quadrilha,
fraude em importações e falsificação de documentos.
Eliana morreu em 2012, de
câncer, e Antônio Carlos Piva
está preso.
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2 Turma do STF mantém
cassação de bolsonarista

TRE barra mudança de
domicílio de Moro e
complica candidatura
FELIPE BÄCHTOLD/FOLHAPRESS

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

Bolsonaro esperneia, e ataca
Fachin e Moraes após derrota

A

Segunda Turma do
STF (Supremo Tribunal Federal) manteve,
ontem, a cassação do deputado
estadual Fernando Francischini
(União Brasil-PR) e derrubou a
decisão do ministro Kassio Nunes Marques que havia restituído o mandato do parlamentar.
Francischini é apoiador do
presidente Jair Bolsonaro (PL) e
havia sido cassado pelo TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
Kassio havia ordenado na quinta-feira passada a suspensão da
decisão que cassou o mandato
de Francischini.
O caso foi pautado por Kassio
para análise da Segunda Turma
da corte ontem. Ele é o presidente da turma, que tem cinco
integrantes, e levou sua decisão
a referendo desses ministros.
Na tarde de ontem, a turma
votou, por três votos a dois, por
manter a decisão do TSE que
cassou Francischini.
Além de Kassio, votou pela
restituição do mandato de Francischini apenas o ministro André Mendonça. Ambos foram
indicados à corte pelo presidente Bolsonaro.
Os ministros Edson Fachin,
Ricardo Lewandowski e Gilmar
Mendes discordaram e se manifestaram de forma contrária.
"Entendo que a decisão proferida pelo TSE está correta e
adequada à ordem jurídica",
disse Edson Fachin, que também é presidente do TSE. Segundo Fachin, o então candidato disseminou informações falsas com o objetivo de tumultuar
o sistema eleitoral, o que seria
uma irregularidade grave.

CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar ontem os ministros Edson Fachin e Alexandre
de Moraes, do STF, e disse não ser mais do tempo
em que decisão do Supremo se cumpre.
A declaração ocorreu em evento no Palácio do
Planalto, minutos após a Segunda Turma do STF
(Supremo Tribunal Federal) decidir, por 3 a 2, retomar a cassação do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil-PR).
"Enquanto aqui a gente está num evento voltado para a fraternidade, amor, compaixão, do
outro lado da Praça dos Três Poderes, o STF, por
3 a 2, condena um deputado por espalhar fake
news. Ele não espalhou fake news. O que ele falou na live eu falei também. Isso (suspeitas de
fraudes nas eleições de 2018) é uma verdade, e
esse deputado cassado foi cassado", afirmou.
No discurso, Bolsonaro chamou Fachin de
"marxista-leninista" e disse que quem ganha as
eleições no Brasil é "quem é amigo dos ministros

Ao pautar o julgamento para
a Segunda Turma, Kassio esvaziou o julgamento em plataforma virtual de um recurso relatado por Cármen Lúcia que questionava sua decisão no caso
Francischini.
No plenário virtual, os 11 ministros estavam aptos a votar, e
havia a possibilidade de uma
derrota com uma diferença
maior para Kassio.
O julgamento do plenário virtual até chegou a ser iniciado na
madrugada desta terça-feira,
mas o ministro André Mendon-

,do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)".
"Nessa questão (do deputado Francischini),
julgada por 3 a 2, o Alexandre de Moraes falou
que tendo jurisprudência, podemos prender candidatos que duvidem do sistema eleitoral. Onde
não há debate, há ditadura", disse Bolsonaro.
Ao citar que Moraes assumirá a presidência
do TSE, ele disse: "O que podemos pensar? O que
eles querem? Querem uma ruptura? Por que
atacam a democracia o tempo todo?"
O presidente também voltou a dizer que pode
descumprir decisões judiciais, em referência ao
julgamento do marco temporal, no STF.
"O que eu faço se aprovar o marco temporal?
Tenho duas opções: entrego a chave para o ministro do Supremo ou digo 'Não vou cumprir'.
Eu fui do tempo em que decisão do Supremo
não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo.
Não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos
dos leigos. É inacreditável o que fazem. Querem
prejudicar a mim e prejudicam o Brasil", disse o
presidente.

ça logo pediu vista (mais tempo
para análise) e suspendeu o julgamento.
Antes de Mendonça pedir
vista, a própria Cármen Lúcia
havia votado contra a decisão de
Kassio, além de Edson Fachin e
Alexandre de Moraes.
Na noite de segunda-feira, o
vice-procurador-geral eleitoral,
Paulo Gonet Branco, também
havia recorrido da decisão de
Kassio.
Em manifestação enviada ao
Supremo, o representante da
PGE (Procuradoria-Geral Eleito-

ral) rechaçou a tese de que houve "alteração de jurisprudência
no curso do processo eleitoral de
2018", reforçando argumentos
enviados anteriormente ao TSE
por ocasião da análise de um recurso de Francischini.
Aliado de Jair Bolsonaro, Fernando Francischini foi cassado
em outubro passado devido à
publicação de vídeo, no dia das
eleições de 2018, no qual afirmou que as urnas eletrônicas
haviam sido fraudadas para impedir a votação no então candidato a presidente da República.

SÃO PAULO

Gleisi afaga PSOL para tentar evitar
crise após declarações de petista
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS
A presidente nacional do PT,
Gleisi Hoffmann (foto), fez um
afago ontem ao PSOL para tentar
estancar uma crise com o partido após declarações dadas à coluna Painel, da Folha de S.Paulo,
por Luiz Marinho, que controla
o diretório petista em São Paulo.
Em entrevista publicada no
sábado passado, Marinho descartou a presença do PSOL na
vaga de vice da chapa de Fernando Haddad (PT) para o governo de São Paulo, dizendo que
ela não ajudaria a ampliar o
apelo da candidatura junto ao

WILSON DIAS/ABRASIL

eleitorado de centro.
"Tem que facilitar a vida do
cidadão. Esse eleitor pensa: 'já
estou engolindo o PT e agora
vem o PSOL junto?' Precisa
achar alguém deglutível para o
eleitor", disse Marinho.
A declaração foi criticada por
dirigentes psolistas, que a acharam deselegante por menosprezar o partido.
Gleisi concordou com a avaliação. "Acho que ele (Marinho) usou uma expressão que
talvez não tenha sido muito
elegante, como disse o pessoal
do PSOL. Mas não fechou a
porta, não (a uma aliança). Eu

entendo que a gente tem espaço para o PSOL, é importante
estarmos juntos", afirmou a
presidente do partido.
Ela também disse ser injustificada a preocupação de Marinho de moderar o apelo de Haddad. "Acho que não há preocupação, nós temos moderação já
na chapa. O Haddad não é considerado uma pessoa radical,
tem bom trânsito em vários setores", afirmou.
Gleisi reforçou que o PSOL
agrega à chapa do PT no estado.
"Com certeza, não tenho dúvidas. O PSOL tem presença popular, tem militância", disse

ESSOR apresenta as novidades do seguro
náutico na Internacional Bombarco Show
Nos próximos dias 09 a 12 de junho
acontece a Internacional Bombarco Show.
O evento será realizado no Lago Paranoá,
em Brasília, e trará as tendências e lançamentos do universo náutico. E a Essor, em
parceria com a Brancante Corretora, estará
presente para mostrar as principais coberturas de seguro desenvolvidos para as embarcações.
Pedro Simões (foto), gestor do seguro
náutico da Essor, explica que nos últimos
dois anos, com a pandemia, houve um
aquecimento do mercado de embarcações
de recreio. “Foi uma tendencia mundial. Algumas pessoas buscaram o isolamento social nos barcos e outras resolveram aproveitar mais os momentos de lazer”.
Fábio Fiori Avellar, da Brancante Corretora de Seguros, comenta que desde o
início da pandemia houve um aumento de
20% na carteira de seguro náutico. “A venda de barcos novos e usados está aquecida. Os estaleiros trabalham com prazos de
entrega alongados. E este movimento traz
reflexos em toda a cadeia náutica, inclusi-

ve nos seguros”.
As coberturas mais procuradas são o seguro de casco, o de Responsabilidade Civil e
o de remoção dos destroços. A Essor atua
no segmento de embarcação de recreio e
desenvolve uma linha de cobertura completa. São seguro complexos, que envolvem
riscos diversos, inclusive climáticos. Todo o
trabalho é realizado com uma avaliação
prévia criteriosa, feita por equipe especializada para entender as condições não só da
embarcação, bem como do local de atracação, perícia do comandante etc. O foco da
seguradora está no segmento de pequenas
e médias embarcações, que inclui barcos,
veleiros e motos aquáticas.
Além do aumento na procura e fechamento de negócios, Simões observa que o
perfil do comprador do setor náutico também está mudando. Nos últimos dez anos
percebemos a presença feminina mais forte, não só comprando, mas também pilotando as embarcações. E isso é muito bacana, mostra que estão conquistando uma capacidade financeira e modificando este se-

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo decidiu ontem rejeitar a mudança de domicílio eleitoral do exjuiz Sergio Moro do Paraná
para São Paulo.
Ainda caberá recurso. Moro
havia decidido alterar sua documentação de eleitor em março, quando trocou também de
partido, saindo do Podemos e
indo para a União Brasil.
Em abril, a Folha de S.Paulo
mostrou que Moro iria apresentar à Justiça Eleitoral como
provas de vínculo com São
Paulo comprovantes de moradia em um hotel e em um flat
da capital paulista. A defesa, à

BARRAGEM

DA

época, afirmou que o estado
era seu hub em viagens.
O questionamento tinha sido apresentado pelo deputado
federal Alexandre Padilha e
pelo PT.
O advogado de Moro, Gustavo Bonini, disse na sessão
que negar a transferência ao
ex-juiz seria "um ataque à democracia" porque a jurisprudência da Justiça Eleitoral ao
longo das últimas décadas respaldou alterações de domicílio como essa.
Bonini citou também a situação do pré-candidato ao
governo Tarcísio de Freitas
(Republicanos), que é criticado por adversários pela falta
de vínculo com São Paulo.

VALE

Identificada mais uma
vítima de Brumadinho
LEONARDO
AUGUSTO/FOLHAPRESS
A Polícia Civil de Minas Gerais identificou ontem mais
uma vítima do rompimento da
barragem da Vale em Brumadinho.
Segundo a análise feita, os
restos mortais são do funcionário terceirizado da empresa
Olímpio Gomes Pinto, que tinha 56 anos na época da tragédia, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Ele era de Belo
Horizonte.
A identificação ocorreu via
teste de DNA. O corpo foi encontrado em abril deste ano
pelo Corpo de Bombeiros na
área atingida pela lama que
desceu da barragem. Olímpio
prestava serviço como auxiliar
de sondagem.
O rompimento da barragem
causou a morte de 270 pes-

soas. Com a identificação do
auxiliar de sondagem, quatro
vítimas da tragédia ainda seguem desaparecidas.
Antes desta terça, a última
vítima identificada pela Polícia
Civil tinha sido o engenheiro de
produção Luis Filipe Alves, que
tinha 30 anos à época do rompimento da barragem. Funcionário da Vale, ele era de Jundiaí, no interior de São Paulo.
Na segunda-feira, o STF
(Supremo Tribunal Federal)
devolveu para a Justiça de Minas Gerais a competência para
julgar 16 executivos da Vale e
da empresa de consultoria Tüv
Süd pelo caso.
Com a decisão, o grupo agora poderá ir a júri popular em
Brumadinho –eles são acusados pelo Ministério público de
Minas pelo homicídio doloso
(quando há intenção de matar)
das 270 vítimas da tragédia.

Nota
SÂMIA BOMFIM PEDE QUE CÂMARA RESGATE
COMISSÃO PARA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA
A deputada federal e líder do PSOL na Câmara, Sâmia
Bomfim (SP), enviou um requerimento à Presidência da Casa
nesta semana cobrando a instauração de uma comissão
especial para discutir a legalização da maconha no país.
Segundo a parlamentar, a criação do colegiado foi
determinada pela própria presidência da Casa oito anos
atrás, em 2014, mas não chegou a ser cumprida. A proposta
legislativa versa, entre outros pontos, sobre controle, cultivo,
armazenamento e comercialização da maconha e seus
derivados. O projeto de lei chegou a ser arquivado, mas
voltou a ser pautado em fevereiro de 2019. "Não há,
contudo, justificativa plausível para omissão no
encaminhamento da ordem, cuja expedição se deu pela
própria Presidência da Câmara", afirma Bomfim.

MANOEL PETRY

tor que é predominantemente masculino”.
O evento acontecerá simultaneamente
de forma online. A transmissão virtual estará disponível em três línguas e lives com tradução simultânea em inglês ao vivo para todo o mundo.
A Bombarco Show está sendo segurada
pela Essor, que é a seguradora oficial do
evento. A Essor tem corretores cadastros e
faz treinamento para que eles estejam preparados para obter conhecimento sobre
embarcações, saber as diferenças entre uma
lancha, um barco e um veleiro e que possam
falar a mesma língua do público náutico.
SOBRE A ESSOR
A ESSOR Seguros S.A. é uma empresa
do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais. Atuamos no Brasil
desde 2012 com soluções exclusivas e produtos diferenciados, que permitiram atingir a liderança em seguros Agrícolas e
Transporte de Passageiros, que são distribuídos pelos mais de 7 mil corretores de
seguros parceiros.
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EXPANSÃO

CARGO

Vai criar mais empregos, gerar
mais renda e desenvolvimento para a região, sobretudo no
setor de turismo”, ressaltou
Galvão.
Segundo ele, os recursos do
estado vão alavancar projetos
importantes, gerando mais de
mil empregos diretos, conforme projeções da concessionária. As intervenções no local
incluem a complementação
do pátio de aeronaves e da nova pista de táxi, sinalização horizontal, recapeamento e ampliação da pista sobre o mar,
implementação de balizamento noturno, iluminação de pátio, sinalização vertical e construção de cerca operacional.
A Secretaria de Estado de
Transportes (Setrans) é a gestora das obras. O aeroporto tem
localização privilegiada, entre
as duas grandes metrópoles do
país, São Paulo e Rio de Janeiro.
OPÇÃO RÁPIDA
Levando em consideração
que o sistema rodoviário não
atende toda demanda e apresenta problemas para os usuários (longos trechos cruzando
áreas urbanas, rigoroso controle de velocidade, entre outros), o transporte aéreo adquire grande relevância, ao
oferecer uma opção de acesso
fácil, rápido e seguro.
Atualmente, a estrutura
existente no aeroporto comporta apenas voos executivos
diurnos. Os novos investimentos do estado vão ajudar a inserir o empreendimento na
rota da aviação comercial nacional. A previsão de conclusão da primeira etapa das
obras é para o final deste ano.

DE CONFIANÇA

RJ anula nomeação de
amigo de Bolsonaro
Amigo e ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante décadas, o jornalista Waldir Ferraz teve sua nomeação
para um cargo de confiança no
governo do Rio de Janeiro anulada ontem.
O ofício tornando o ato sem
efeito foi expedido pelo secretário de Esporte e Lazer, Alessandro Carracena.
A revogação ocorre após o
Painel ter mostrado, no último sábado passado, que
Ferraz, embora ocupasse o
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Aeroporto de Angra
receberá investimento
de R$ 26 milhões
Aguardados há 17 anos, investimentos no Aeroporto de
Angra dos Reis, no Sul Fluminense, finalmente vão decolar.
O governador Cláudio Castro
anunciou ontem a ampliação
do espaço, orçada em R$ 26
milhões. As obras de extensão
da pista, que passará a ter 1.075
metros de extensão (90 metros
a mais, no trecho sobre o mar),
possibilitarão maior mobilidade urbana, com a duplicação
do número de passageiros.
A expectativa é que pelo
menos 60 mil passageiros embarquem e desembarquem
anualmente em aviões de médio porte, com até 20 pessoas
cada. Atualmente, o máximo
permitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é
para chegadas e partidas com
até dez passageiros. A área de
850 mil metros ganhará ainda
uma marina, um centro de
convenções, um hotel e um
centro comercial.
“O Pacto RJ é que nos proporciona esse investimento de
R$ 26 milhões. Este é um governo de resgate, independe
de bandeiras políticas. O
Aeroporto de Angra é fundamental para impulsionar a capacidade de empreender de
toda a Costa Verde. Os recursos são possíveis graças a uma
nova reestruturação, pela qual
colocamos todas as contas do
estado em dia, voltando ao
processo de investimento”,
destacou Castro.
De acordo com o diretor da
Concessionária Angra Aeroportos, Marco Gravatá Galvão,
desde 2005 as melhorias eram
reivindicadas.
“Essa iniciativa é histórica.

OUTONO: Muitas nuvens durante o dia.
Manhã
Noite nublada com garoa.

cargo desde 26 de maio, já
fazia atividades como précandidato a deputado federal pelo PL.
Na ocasião, o ex-assessor
declarou também que não sabia o motivo para ter sido indicado para o cargo e que não
queria estar nele. Por isso, não
aparecia para trabalhar.
Ferraz havia sido nomeado
para uma função na Superintendência de Promoção Institucional da secretaria, com salário bruto de R$ 9.000.

Nota
RIO APLICA QUARTA DOSE DA VACINA EM TRABALHADORES

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS)
começou ontem a aplicação da segunda dose de reforço da
vacina contra a Covid-19 nos profissionais de saúde com 40 anos
ou mais. Pelo calendário divulgado pela SMS, a partir do dia 14
podem voltar aos postos os trabalhadores com 30 anos ou mais
e partir do dia 21, todas as pessoas da área da saúde a partir de
18 anos poderão receber o segundo reforço da vacina.

Israel é acusado de eternizar
conflito com palestinos
R

elatório encomendado
pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e
divulgado ontem atribuiu à ocupação contínua de territórios palestinos por Israel a responsabilidade pelo ciclo de violência que
atinge a região e que voltou a se
intensificar.
"A discriminação persistente
contra palestinos em toda a Cisjordânia e em Jerusalém, as
ameaças de ataques, o deslocamento forçado, as demolições de
casas e a expansão dos assentamentos israelenses, bem como o
bloqueio da Faixa de Gaza, contribuem com a continuação dos ciclos de violência", diz um trecho
do documento.
O material é fruto de uma comissão independente de investigação formada por três membros
–da Índia, da África do Sul e da
Austrália– e criada pelo braço de
direitos humanos das Nações
Unidas após o estopim do conflito
entre Israel e o grupo Hamas em

maio do ano passado, que durou
11 dias ao todo e deixou mais de
240 vítimas.
O relatório de 18 páginas diz
que a discriminação emanada do
Estado de Israel cria um ambiente
opressivo que "alimenta o ressentimento palestino" e, consequentemente "a insegurança israelense". Diz também que acabar com
a ocupação, por si só, não será suficiente, sendo necessário, além
disso, a manutenção dos direitos
humanos.
A chancelaria de Israel, em comunicado, disse que o material
constitui apenas um desperdício
de dinheiro público no esforço do
que descreve como uma caça às
bruxas contra o país.
"É um relatório parcial e tendencioso, marcado pelo ódio ao
Estado de Israel; desconsidera
anos de terrorismo assassino de
organizações terroristas palestinas contra cidadãos israelenses", diz um trecho da nota publicada no site do Ministério das

Relações Exteriores.
No perfil oficial de uma rede
social, a pasta foi além. "Este relatório discriminatório nos deixa
mais ódio, violência e antissemitismo global, uma demonização
de Israel e uma recompensa pelo
terrorismo", diz uma publicação
feita mais cedo.
O relatório fruto da comissão
de inquérito, porém, também
despende críticas à Autoridade
Nacional Palestina, dizendo que
os líderes frequentemente usam a
ocupação israelense como uma
justificativa para violar os direitos
humanos e como principal motivo para o fracasso em realizar
eleições livres. "As autoridades
em Gaza mostram pouco compromisso com a defesa dos direitos humanos e baixa adesão às
normas do direito internacional
humanitário", afirma o material.
Também há uma crítica à ausência de igualdade de gênero.
"Embora as mulheres palestinas
exerçam um papel ativo nas co-

munidades e nos movimentos sociais, persistem lacunas na participação igualitária na política, nos
processos de tomada de decisão e
de paz", diz.
O Hamas saudou o relatório e
pediu que os líderes de Israel sejam processados pelo que afirmam serem crimes contra os palestinos. A Autoridade Palestina
pediu ações para "pôr fim à impunidade de Israel". O relatório será
discutido no Conselho de Direitos
Humanos, com sede em Genebra, na próxima semana.
Os conflitos entre palestinos e
israelenses voltaram a escalar nos
últimos meses, com uma série de
ataques registrada nas ruas de Israel e várias operações desencadeadas nos territórios ocupados.
Em uma dessas ações, em Jenin, na Cisjordânia, em maio,
morreu a jornalista palestinoamericana Shireen Abu Akleh,
que trabalhava para o canal de
notícias Al Jazeera. O episódio
ainda é investigado.

CONSERVADORES

Boris Johnson promete medidas
econômicas para recuperar apoio
Um dia após sobreviver a
uma moção de desconfiança
que poderia ter lhe custado o
cargo, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu ontem que lançará nas próximas semanas um pacote de
medidas econômicas em uma
tentativa de fortalecer sua liderança à frente do país e recuperar o apoio do Partido Conservador.
Na noite de segunda-feira,
148 dos 359 parlamentares
conservadores britânico votaram para que o premiê perdesse o cargo, mas o número ficou
abaixo dos 180 (pelo menos
metade da bancada) necessários para removê-lo do poder.
Desde o fim do ano passado,
Boris é alvo de fritura após denúncias de que participou de
uma série de festas que violaram regras estabelecidas por
seu próprio governo para conter a disseminação da Covid19. O escândalo ficou conhecido como "partygate".
Em questão está a integrida-

de de Boris. Seus adversários o
acusam de ser um mentiroso
contumaz, e ele enfrenta uma
investigação que apura se ele
teria enganado o Parlamento
ao dar explicações sobre as festas realizadas em Downing
Street, residência oficial e sede
do governo, enquanto os britânicos seguiam regras rígidas de
lockdown durante a pandemia.
Agora, com o respiro após
vencer a bancada rebelde de
sua legenda, seu primeiro desafio é convencer os aliados
mais importantes, alguns dos
quais que provavelmente concorreriam para substituí-lo caso perdesse o mandato, de que
ele será capaz de superar a desconfiança.
Ontem, em reunião com seu
gabinete, Boris agradeceu aos
ministros pelo apoio e afirmou
que nas próximas semanas deve lançar novas políticas de habitação e propostas para reduzir o custo com cuidados infantis.
O primeiro-ministro planeja

fazer um discurso aos eleitores
nesta semana focado em habitação, além de outro discurso
focado na economia na próxima semana. O governo pretende ainda seguir adiante com o
polêmico projeto de enviar
imigrantes que entraram no
país de maneira ilegal para
Ruanda. A ideia é que o primeiro grupo vá para o país africano
em 14 de junho.
Segundo o jornal britânico
Daily Telegraph, Boris estuda
ainda reformular seu gabinete
e recompensar correligionários
que mostraram lealdade na votação. A ideia é principalmente
promover uma geração mais
jovem de parlamentares, sobretudo os eleitos em 2019, para ganhar o apoio dessa parcela
da bancada que teria mais resistência ao premiê, além de
punir funcionários de alto escalão que não o defenderam
publicamente. Ao jornal, no
entanto, o governo negou que

pretenda fazer mudanças no
momento.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, comentou a
vitória de Boris no Parlamento.
"Estou muito feliz com isso",
disse em um evento organizado
pelo jornal Financial Times.
"Estou feliz por não termos perdido um aliado muito importante, esta é uma ótima notícia." Boris ganhou popularidade na Ucrânia depois de ter agido de forma rápida para fornecer armas ao país em janeiro,
antes mesmo da invasão russa.
Para William Hague, que liderou o Partido Conservador
de 1997 a 2001, a posição de
Boris como primeiro-ministro
não é mais viável e ele deveria
"voltar sua mente para sair" para dar ao partido uma chance
de recomeçar. Continuar no
comando do país, para ele, seria como "dirigir na estrada
com dois pneus furados", disse
à agência Reuters.

