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Lula critica
subsídio de
Bolsonaro a
combustíveis

STJ desobriga planos de saúde
a cobrir fora de lista da ANS

A proposta de subsídio a
combustíveis do governo Bolsonaro, que inclui a redução da
cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços), foi alvo de ataques
ontem de adversários políticos.
Possível concorrente direto do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
nas eleições presidenciais, o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) afirmou que a proposta do governo de diminuir o
ICMS de combustíveis não resultará na redução do preço da
gasolina e do botijão de gás. Ele
disse ainda que Bolsonaro não
tem "coragem" para determinar a redução do preço de combustíveis com a Petrobras. "O
aumento da gasolina ao preço
internacional não foi feito com
votação no Congresso, foi canetada do Pedro Parente (ex-presidente da Petrobras na gestão
Michel Temer). Se para aumentar o preço do combustível e
transformar ao preço internacional foi numa canetada, para
você tirar também pode ser numa canetada. O presidente, se
tivesse coragem e não fosse um
fanfarrão, um embusteiro, já teria feito isso", afirmou Lula. Saída semelhante, de usar a posição de controle sobre a estatal
para reduzir os preços, foi defendida em rede social pelo governador de São Paulo, Rodrigo
Garcia (PSDB). "Fundamental
que o governo dê o exemplo e
comece a fazer isso pela Petrobras, que é quem manda no
preço do combustível. Querer
reduzir preço começando pelo
ICMS é como colocar o paciente para examinar o médico",
escreveu o tucano. Lula, em
entrevista à rádio Itatiaia Vale
do Aço, de Timóteo (MG), na
manhã desta quarta, afirmou:
"Vocês vão ver que toda essa
briga da redução do ICMS não
vai resultar na bomba, no botijão de gás e no diesel. Aquilo
que ele (Bolsonaro) está criando de expectativa, ele faria
muito mais simples se tivesse
coragem de chamar a Petrobras e dizer que é preciso parar. PÁGINA 3

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu ontem desobrigar as
operadoras de planos de saúde de custear, com a possibilidade de exceções, procedimentos não incluídos na lista de cobertura estabelecida pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). O tribunal entendeu ainda que a operadora não é obrigada a bancar um procedimento se houver opção similar no rol da ANS. Em não havendo substi-

tuto terapêutico, poderá ocorrer, em caráter excepcional, a cobertura
do tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável. A decisão, que afeta milhões de usuários de planos, é favorável às empresas
que atuam no setor e altera um entendimento predominante há mais
de duas décadas no Judiciário, a partir de demandas individuais levadas a diferentes instâncias contra negativas de atendimento. PÁGINA 5

ACRJ
/ABRASIL

Empresários do Rio aplaudem
ataques de Bolsonaro ao STF
O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) voltou a fazer ataques ao
Supremo Tribunal Federal e a seus ministros, além de sugerir que
pode descumprir decisões da corte, durante discurso em almoço
com empresários na ACRJ (Associação Comercial do Rio de Janeiro).
Suas falas foram aplaudidas por alguns dos presentes no evento de
ontem, que também riram de piadas ofensivas de Bolsonaro contra o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele chamou o adversá-

rio de "nove dedos" e disse que Lula tentaria resolver os problemas
do país na base da "pinga". Assim como no dia anterior, Bolsonaro
afirmou que o ministro Edson Fachin (STF) é marxista-leninista e
que foi advogado do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra), sendo mais uma vez aplaudido pelos empresários. A imprensa não teve acesso ao evento e foi colocada em uma sala separada com uma televisão, para assistir ao discurso. PÁGINA 4

ANATEL

ABRAS

Consumo das
famílias tem
alta de 7,37%
em abril
PÁGINA 2

Conta de luz pode ficar até 12% mais barata
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) calcula que a conta de
luz pode cair entre 10% e 12% em caso de aprovação do projeto de lei que
limita a alíquota do ICMS a 17%, hoje alvo de um embate entre o Congresso e os governadores. A conta foi divulgada pela diretora-geral substituta da agência, Camila Bomfim, em evento que reuniu representantes
do setor ontem no Rio. O percentual de queda varia entre os estados, frisou ela. A Aneel trabalha com um reajuste médio de 18% nas tarifas em
2022. A projeção, porém, não considera medidas em curto prazo para ali-

viar a pressão sobre a conta de luz, como a devolução de créditos tributários a distribuidoras e a privatização da Eletrobras. "Outra questão que
está tramitando no Congresso é a redução da alíquota do ICMS que incide sobre energia, que enquadra energia como bem social e limita o ICMS
a 17%. Essa é uma pauta estrutural que a gente vem discutindo há muito
tempo e seria positivo", disse. O projeto de limitar o ICMS pega carona
em uma decisão do STF que exigiu que itens essenciais não podem sofrer
cobranças superiores à alíquota básica aplicada pelo estado. PÁGINA 3
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12,75% 0,28
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Bolsa cai pelo quarto
dia com cenário de
risco fiscal e inflação

PEC limita em R$ 29,6 bi
compensações por impostos

CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

IDIANA TOMAZELLI E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu pela pelo quarto dia consecutivo ontem, igualando uma sequência de baixas que não ocorria
há um mês.
Investidores se mostram
avessos aos riscos da renda variável em uma semana que
combina ameaça quanto ao
equilíbrio fiscal no Brasil e expectativas no exterior sobre
dados que podem reforçar a
inflação global.
O Ibovespa (Índice Bovespa), perdeu 1,55% no dia, fechando em 108.367 pontos. É
o pior resultado desde 18 de
maio (-2,34%). No câmbio, o
dólar comercial avançou 0,3%,
cotado a R$ 4,889 na venda.
Enquanto ainda digeriam a
proposta do governo de reduzir impostos federais e ressarcir estados que aceitarem ze-

rar o ICMS sobre os combustíveis, investidores voltaram as
atenções para o exterior.
As principais Bolsas globais
tiveram sessões majoritariamente negativas. Em Nova
York, o índice de reverência
S&P 500 caiu 1,08%. O Dow Jones perdeu 0,81%. A Nasdaq
cedeu 0,73%. O temor da inflação era o principal responsável pelo mau humor.
Também entre os destaques positivos, a PetroRio subiu 1,79%, pegando carona na
alta do petróleo.
O preço de referência da
matéria-prima em estado bruto subia 2,86% no final da tarde, com o barril do Brent cotado a US$ 124,02 (R$ 606,49).
Baixas no setor de commodities metálicas, porém, exerceram a principal influência negativa na Bolsa. A Vale mergulhou 3,44%. Gerdau, CSN e Usiminas afundaram 4,90%, 4,93%
e 4,32%, respectivamente.

STF

Demissão em massa:
empregador precisa
negociar com sindicato
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
O STF (Supremo Tribunal
Federal) decidiu ontem, por
maioria, que é obrigatório que
haja uma negociação com sindicatos antes da dispensa em
massa de trabalhadores.
O tribunal chegou a esse entendimento, que incidirá em
processos equivalentes em todo o país, ao julgar um processo em que a Embraer questiona decisão do TST (Tribunal
Superior do Trabalho).
O Supremo definiu que é
imprescindível "a intervenção
sindical prévia" nessas dispensas, mas que isso não deve se
confundir com "autorização
prévia por parte da entidade
sindical ou convenção de acordo coletivo".
Embora tenha havido divergências em relação à redação
dessa tese, entenderam que há
necessidade dessas negociações os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo
Lewandowski e Rosa Weber.
Kassio Nunes Marques e Gilmar Mendes discordaram e o
presidente do STF, Luiz Fux, e o
ministro André Mendonça não
participaram do julgamento.
O caso concreto que chegou
ao Supremo, por meio de recurso, é relacionado a uma dispensa de mais de 4.000 empregados da Embraer, em 2009.
A fabricante brasileira e a
empresa Eleb Equipamentos
questionaram decisão do TST
que estabeleceu a necessidade

de negociação coletivas em casos futuros. Segundo a corte
trabalhista, nesses casos futuros, "a negociação coletiva é
imprescindível para dispensa
em massa dos trabalhadores".
As empresas argumentavam que essa decisão havia
atribuído à Justiça do Trabalho
a disciplina de um assunto que
teria que ser decidido por meio
de lei complementar. Também
alegaram que a decisão ameaçava a sobrevivência de firmas
em crise e que é contrária à livre iniciativa.
O caso começou a ser julgado no ano passado pelo Supremo, sob relatoria do ministro
Marco Aurélio, que atualmente está aposentado. À época,
Marco Aurélio entendeu que
essa dispensa em massa não
exigia negociação coletiva.
O procurador-geral da República, Augusto Aras, também se manifestou de forma
favorável a essas negociações.
A decisão do STF fixa jurisprudência sobre o tema, que
vinha causando um vaivém jurídico em casos similares.
A CLT não previa veto ou liberação às dispensas sem negociação. Isso mudou com a
reforma trabalhista, de 2017,
que igualou a demissão coletiva às individuais, nas quais o
empregador não precisa negociar nem comunicar o sindicato da categoria sobre as dispensas.
Mas a mudança na legislação não impediu novas ações,
propostas por procuradores do
trabalho e por sindicatos

As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)

3556-3030 / 96865-1628
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PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) dos Combustíveis vai prever um limite de R$
29,6 bilhões para a União subsidiar a redução de impostos estaduais sobre diesel, gás natural,
GLP e etanol.
O valor foi divulgado ontem
pelo senador Fernando Bezerra
(MDB-PE), que será o relator da
PEC na Casa. O texto deve ser
apresentado pelo líder do governo no Congresso, senador
Eduardo Gomes (PL-TO).
Segundo Bezerra, os estados
não serão obrigados a aderir,
mas só receberão os recursos se

aceitarem cortar os impostos estipulados.
A medida foi anunciada na
segunda-feira passada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) como aposta do governo para reduzir os preços dos combustíveis no momento em que o chefe do Executivo aparece em segundo lugar nas pesquisas de
intenção de voto.
A alta de preço desses produtos é apontada por membros da
campanha do presidente como
um obstáculo à sua reeleição.
Na ocasião, Bolsonaro afirmou que a compensação seria
paga mediante se o estados zerarem as alíquotas de ICMS sobre diesel e gás de cozinha.
Agora, o texto detalhado por

Bezerra em entrevista coletiva
também vai prever compensação à redução a zero do imposto
sobre gás natural e ao corte da
alíquota sobre o etanol para 12%.
Os valores serão pagos em
cinco parcelas mensais, em valor proporcional à participação
dos estados e do Distrito Federal
em relação à arrecadação total
do ICMS em 2021 sobre os produtos alvo da medida.
O texto, de acordo com o senador, garante um repasse proporcional aos municípios, assim
como a vinculação dos recursos
à base de cálculo do Fundeb,
fundo que financia ações de
educação básica.
O valor do repasse é maior do
que os R$ 25,7 bilhões que vi-

nham sendo negociados pelos
técnicos do governo federal.
Como mostrou a Folha de
S.Paulo, o Ministério da Economia vem monitorando com
atenção os próximos passos do
Congresso Nacional na discussão das propostas, com o objetivo de evitar que a fatura fique
ainda maior.
O limite estipulado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
para o conjunto das medidas é de
um impacto de R$ 50 bilhões.
Além do subsídio aos estados, o governo federal vai zerar
as alíquotas de PIS/Cofins sobre
gasolina e etanol da Cide sobre a
gasolina. Cálculos preliminares
apontam efeito de R$ 16,8 bilhões dessas medidas.

ABRAS

Consumo das famílias registra
crescimento de 7,37% em abril
DANIEL MELLO/ABRASIL
O consumo das famílias brasileiras teve alta de 7,37% em
abril na comparação com o
mesmo mês de 2021, segundo
levantamento divulgado ontem
pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Nos
primeiros quatro meses do ano,
o consumo registra alta de 2,5%
em relação ao mesmo período
do ano passado.
Segundo o vice-presidente
Administrativo e Institucional

da Abras, Marcio Milan, os resultados indicam que há crescimento consistente do consumo
nesta primeira parte do ano.
“Mostra estabilidade no consumo nos meses de fevereiro, março e abril”, ressaltou. Em comparação com março, a expansão
do consumo em abril ficou 4,2%.
Para este ano, a previsão da
Abras é que o consumo das famílias tenha crescimento de 2,8%.
ALTA NOS PREÇOS
A cesta com os 35 produtos

mais consumidos em supermercados registrou, no acumulado
de janeiro a abril, alta de 8,31%
em relação ao mesmo período
de 2021. No acumulado de 12
meses, os preços tiveram alta de
17,87%.
Os produtos com as maiores
altas no primeiro quadrimestre
de 2022 foram o leite longa vida
(22,35%), o óleo de soja
(20,38%), o feijão (19,71%) e a
farinha de trigo (15,45%).
De acordo com Milan, os preços dos produtos têm sofrido di-

versas pressões inflacionárias,
como o aumento dos custos
com energia com a Guerra na
Ucrânia.
Para ele, é necessário reduzir, ainda que momentaneamente, os impostos para conseguir conter a alta inflacionária.
“Pelo menos um período de
corte desses impostos. Um esforço do governo federal, estadual, municipal no sentido de
criar alternativas para a gente
ter uma cesta básica desonerada”, defendeu.

CONAB

Safra de grãos deve chegar a
271,3 milhões de toneladas em 2022
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL
A safra de grãos brasileira
2021/2022 deve alcançar 271,3
milhões de toneladas, informou
ontem a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). A estimativa, que faz parte do 9º levantamento da safra divulgado pela
empresa, aponta ainda um ganho
de 15,8 milhões de toneladas na
comparação com a safra de
2020/2021.
Segundo a Conab, esse aumento na produção é explicado
por um melhor desempenho do

milho que apresentou crescimento de 32,3%, mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na Região Centro-Sul.
“O comportamento climático e
o baixo índice pluviométrico, sobretudo na Região Centro-Sul,
causaram perdas significativas
nas culturas de milho e de soja,
como já estamos anunciando há
muito tempo. Inicialmente prevíamos uma produção total de
uma safra de 288,6 milhões de toneladas e em função desse fator
climático hoje temos uma redu-

ção, mas comparando a safra
2020/2021, tivemos um aumento
de 6,2%, ou seja de 15,8 milhões
de toneladas”, disse o presidente
da Conab, Guilherme Ribeiro, durante a apresentação do levantamento.
De acordo com a Conab, a área
plantada, na atual safra, é estimada em 73,7 milhões de hectares,
crescimento de 5,7% se comparada à safra 2020/21. Os maiores incrementos são observados na soja, 4,6%, ou 1,8 milhão de hectares
e, no milho, 8,6% ou 1,7 milhão de
hectares.

O levantamento mostra ainda
que, no final de maio, as culturas
de primeira safra estavam com a
colheita praticamente finalizada,
as de segunda safra em fase inicial
de colheita e as de terceira safra,
juntamente com as culturas de inverno, em fase de semeadura.
Na avaliação de Ribeiro, o resultado final vai depender do clima nos próximos meses. “O resultado final do volume desta safra
ainda depende do comportamento climático, fator preponderante
para o desenvolvimento das culturas”, disse Ribeiro.

IBGE

Abate de frangos cai, e de bovinos e
suínos cresce no primeiro trimestre
Os dados da produção animal no Brasil indicam que no
primeiro trimestre deste ano o
abate de frangos recuou 1,7%,
enquanto o de bovinos aumentou 5,5% e o de suínos teve alta
de 7,2%, na comparação com o
mesmo período de 2021. As informações são da Estatística da
Produção Pecuária, divulgada

ontem pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
Em relação ao trimestre anterior, o abate de frangos caiu
0,2%, o de bovinos ficou estável
e o de suínos cresceu 1,5%.
BOVINOS
De janeiro a março, foram
abatidas um total de 6,96 mi-

lhões de cabeças de bovinos
em estabelecimentos com inspeção sanitária, o que representa 361,75 mil cabeças de bovinos a mais.
A quantidade representa
crescimento de 5,5% na comparação com o primeiro trimestre
de 2021 e estabilidade frente ao
quarto trimestre de 2021.

Entre os meses do trimestre,
o destaque foi março, quando
houve aumento de 8% na comparação anual, com o abate
2,47 milhões de cabeças. O
abate de fêmeas cresceu 12,9%
em relação ao mesmo período
de 2021, após dois anos de
quedas. O abate de machos subiu 1,1%.
Houve aumentos de abate
bovino em 18 das 27 unidades
da federação. Mato Grosso continua na primeira posição no
país, com 16,1% da participação
nacional, seguido por Mato
Grosso do Sul (11,3%) e São Paulo (11%).
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Conta de luz pode cair até
12% com limite de ICMS
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) calcula que a
conta de luz pode cair entre 10%
e 12% em caso de aprovação do
projeto de lei que limita a alíquota do ICMS a 17%, hoje alvo
de um embate entre o Congresso e os governadores.
A conta foi divulgada pela diretora-geral substituta da agência, Camila Bomfim, em evento
que reuniu representantes do
setor ontem no Rio de Janeiro. O
percentual de queda varia entre
os estados, frisou ela.
A Aneel trabalha com um
reajuste médio de 18% nas tarifas em 2022. A projeção, porém,
não considera medidas em curto prazo para aliviar a pressão
sobre a conta de luz, como a devolução de créditos tributários a
distribuidoras e a privatização
da Eletrobras.
"Outra questão que está tramitando no Congresso é a redução da alíquota do ICMS que incide sobre energia, que enquadra energia como bem social e
limita o ICMS a 17%. Essa é uma
pauta estrutural que a gente

vem discutindo há muito tempo
e seria positivo", disse.
O projeto de limitar o ICMS
pega carona em uma decisão do
STF (Supremo Tribunal Federal)
que exigiu que itens essenciais
não podem sofrer cobranças superiores à alíquota básica aplicada pelo estado. Além da energia,
pegaria os combustíveis.
Os estados, porém, tentam
negociar com o Congresso, em
meio a pressões do governo
também para zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, alvo de uma PEC patrocinada pelo governo que enfrenta algumas resistências na própria
Economia.
Bomfim disse que a devolução de créditos tributários,
aprovada pelo Congresso na terça-feira e à espera de sanção
presidencial, pode reduzir em
5% a 6% os reajustes tarifários
em 2022. Ela não fez um cálculo
sobre o impacto da privatização
da Eletrobras, que injeta recursos para bancar subsídios.
Para tentar acomodar os dois
benefícios, a Aneel suspendeu o
processo de reajuste tarifário da
Cemig, distribuidora que atende
Minas Gerais. A ideia é retomar

a análise do caso já considerando os valores dos créditos tributários e da Eletrobras.
No evento desta quarta, associações do setor elétrico pediram
redução dos subsídios pagos na
conta de luz e criticaram ameaças de intervenção nas tarifas pelo Congresso, que chegou a debater a suspensão de reajustes
por meio de decreto legislativo.
Em documento endereçado
aos candidatos à presidência da
República, o Fase (Fórum de Associações do Setor Elétrico)
elencou entre as prioridades do
setor a redução dos encargos setoriais cobrados na conta de luz
para bancar subsídios.
A atuação do Congresso sobre o setor é grande motivo de
preocupação, frisou o presidente da ABCE (Associação Brasileira de Companhias de Energia
Elétrica), Alexei Vivan. Para ele,
iniciativas como o decreto legislativo que previa a suspensão
dos reajustes em 2022 criam insegurança jurídica.
"São questões eleitoreiras que
no curto prazo podem representar redução no preço da energia,
mas não se sustentam no longo
prazo", afirmou o executivo.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
A Câmara dos Deputados
aprovou ontem projeto que
proíbe a cobrança de ICMS (imposto estadual) sobre o adicional das bandeiras tarifárias de
energia elétrica, mais uma das
propostas que buscam reduzir a
conta de luz no país.
O projeto, de autoria do hoje senador Fabio Garcia (União BrasilMT) e do deputado Hildo Rocha
(MDB-MA), foi aprovado por 405 a
1. Agora, segue para o Senado.
O projeto faz parte da ofensiva do governo para tentar reduzir o impacto dos reajustes na
conta de luz, que, na avaliação
de aliados do presidente Jair
Bolsonaro (PL), podem comprometer a reeleição em outubro.
As bandeiras tarifárias foram
adotadas em 2015 para sinalizar,
na conta de luz, os custos da geração de energia elétrica.
As cores -verde, amarela e
vermelha patamar 1 e vermelha
patamar 2- indicam se o custo
será maior ou menor em razão
da redução nos volumes de reservatórios decorrentes da falta
de chuva, quando pode ser necessário acionar usinas termelétricas, que são mais caras.

CJF

Precatórios do INSS serão pagos em julho
O CJF (Conselho da Justiça
Federal) liberará R$ 25,4 bilhões
para o pagamento dos precatórios alimentares no mês que
vem. A maior parte deste valor é
destinada aos aposentados que
venceram o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na Justiça. Os precatórios são dívidas judiciais do governo acima de 60

salários mínimos.
O ofício comunicando o pagamento foi enviado aos TRFs
(Tribunais Regionais Federais)
nesta semana pelo ministro
Humberto Martins. No comunicado, o ministro diz que o dinheiro será liberado conforme
publicação do "Cronograma de
Desembolso Mensal da Justiça

Federal".
Os depósitos aos tribunais
ocorrerão em julho, mas a quitação dos valores aos segurados
pode ocorrer até a primeira
quinzena de agosto. "A efetiva
disponibilização dos valores na
conta dos beneficiários, em face
dos procedimentos administrativos internos nos tribunais e

instituições financeiras, está
prevista para ocorrer até a primeira quinzena do mês de agosto", diz o CJF.
Neste ano, o pagamento dos
precatórios deverá seguir o que
está determinado nas emendas
constitucionais 113 e 114, da
PEC (proposta de Emenda à
Constituição) dos Precatórios.

DOS ESTADOS

Lula e Garcia atacam
subsídio de Bolsonaro
para combustíveis
A proposta de subsídio a
combustíveis do governo Bolsonaro, que inclui a redução da
cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços), foi alvo de ataques
ontem de adversários políticos.
Possível concorrente direto
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) nas eleições presidenciais,
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) afirmou que a proposta do governo de diminuir o
ICMS de combustíveis não resultará na redução do preço da
gasolina e do botijão de gás.
Ele disse ainda que Bolsonaro não tem "coragem" para determinar a redução do preço de
combustíveis com a Petrobras.
"O aumento da gasolina ao
preço internacional não foi feito
com votação no Congresso, foi
canetada do Pedro Parente (expresidente da Petrobras na gestão Michel Temer). Se para aumentar o preço do combustível
e transformar ao preço internacional foi numa canetada, para
você tirar também pode ser numa canetada. O presidente, se
tivesse coragem e não fosse um
fanfarrão, um embusteiro, já teria feito isso", afirmou Lula.
Saída semelhante, de usar a
posição de controle sobre a estatal para reduzir os preços, foi
defendida em rede social pelo
governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).
"Fundamental que o governo
dê o exemplo e comece a fazer
isso pela Petrobras, que é quem
manda no preço do combustível. Querer reduzir preço começando pelo ICMS é como colocar o paciente para examinar o
médico", escreveu o tucano.
Lula, em entrevista à rádio
Itatiaia Vale do Aço, de Timóteo
(MG), na manhã desta quarta,
afirmou: "Vocês vão ver que toda essa briga da redução do

ICMS não vai resultar na bomba, no botijão de gás e no diesel.
Aquilo que ele (Bolsonaro) está
criando de expectativa, ele faria
muito mais simples se tivesse
coragem de chamar a Petrobras
e dizer que é preciso parar. A
mesma caneta que assinou para
que a gente internacionalizasse
o preço (dos combustíveis), a
mesma caneta pode tomar a decisão de não internacionalizar."
O petista disse ainda que
Bolsonaro "quer jogar a culpa
nos governadores" e que, ao
mexer no ICMS, "os municípios
vão perder dinheiro".
"E com isso a educação e a
saúde vão perder dinheiro. Como você reduz ICMS para o governo, você vai reduzir dinheiro
dos municípios. Para beneficiar
as pessoas que têm carro, que
não são a maioria, que usam gasolina, o presidente vai jogar o
peso da culpa em toda a sociedade brasileira", continuou.
"Quando ele (Bolsonaro) diz
que vai fazer compensação, ele
vai fazer até dezembro. Depois
de dezembro quero saber quem
vai arcar com a falta de arrecadação dos municípios", seguiu
o petista.
O governador tucano, por
sua vez, aproveitou para chamar a atenção para dados recentes que mostram a dificuldade de parcela significativa de
brasileiros para se nutrir.
"É necessário que o governo
federal faça de tudo para reduzir o preço do combustível e
ajude a controlar a inflação da
comida que traz fome e miséria
para as pessoas", escreveu ele
em rede social.
Já Bolsonaro também criticou seus adversários petistas
quando falou sobre preços de
combustíveis em evento com
empresários no Rio nesta
quarta-feira.
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Um ano após a morte de
Kathlen Romeu, 24, o Ministério Público do Rio não ofereceu denúncia pelo homicídio
da jovem, atingida no tórax
por um tiro de fuzil quando visitava a avó no Complexo do
Lins, zona norte do Rio. Grávida de quatro meses, ela sonhava em formar uma família
e havia deixado a comunidade
por medo da violência um mês
e meio antes de ser baleada.
Mãe da designer de interiores, Jacklline Oliveira, 41, considera que a Justiça tem sido
lenta em relação à morte da
jovem.
"Essa morosidade faz com
que a minha filha seja assassinada todos os dias. Todo dia
para mim é dia 8 de junho",
diz ela. "Não perdi só quando
enterrei minha filha. Eu perco
todos os dias. Eu perco quando vou ao Ministério Público e
não tenho uma resposta. Eu
estou há 12 meses perdendo."
Ela afirma que o promotor
Alexandre Murilo Graça –responsável pelo caso– teria dito
que, em dezembro do ano
passado, daria respostas sobre
o homicídio, o que não aconteceu.
Já em abril deste ano, depois que amigos e familiares
fizeram um ato em frente ao
Ministério Público, o órgão teria afirmado que daria resposta ainda naquele mês, o que
também não se concretizou.
"A quem interessa essa lentidão? O que falta para resolver o caso da Kathlen? É porque ela era negra e da favela?",
questiona Oliveira. "Se fosse
uma jovem (de classe média)
da zona sul, primeiro que ela
nem seria assassinada. Mas, se
fosse, os responsáveis já estariam presos."
Em nota, o promotor diz
que aguarda a conclusão do
inquérito para se manifestar
sobre as provas que foram colhidas. "O oferecimento de denúncia ou pedido de arquivamento se fará com a reunião
do inquérito e do procedimento investigatório criminal, onde será analisado se houve
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Morte de Kathlen
completa um ano sem
denúncia por homicídio
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

OUTONO: Sol com nuvens durante o dia.
Manhã
Noite com possibilidade de garoa.

confronto e sobre a existência
de causa de exclusão da conduta", afirma ele.
A morte de Kathlen deu origem a duas investigações no
Ministério Público do Rio,
conduzidas por promotores
diferentes.
Na primeira apuração, a 2ª
Promotoria de Justiça, em
conjunto com a Auditoria da
Justiça Militar, denunciou cinco agentes por supostamente
alterarem a cena do crime: o
capitão da PM Jeanderson
Corrêa, o 3° sargento Rafael
Chaves e os cabos Rodrigo
Correia de Frias, Cláudio da
Silva Scanfela e Marcos Felipe
da Silva Salviano.
De acordo com a acusação, Frias e Salviano retiraram do local cartuchos de fuzis que teriam sido disparados pelos dois. Para isso, teriam contato com ajuda de
Scanfela e Chaves.
A denúncia afirma que os
quatro teriam acrescentado à
cena 12 cartuchos calibre 9
mm deflagrados e um carregador de fuzil 556, com dez munições intactas, para "criar
vestígios de suposto confronto
com criminosos".
Scanfela, Salviano, Chaves
e Frias foram denunciados sob
suspeita de duas fraudes processuais e de dois crimes de
falso testemunho. Já o capitão
Jeanderson Corrêa foi denunciado sob acusação de fraude
processual na forma omissiva
–de acordo com a Promotoria,
ele se omitiu quando tinha a
obrigação de vigiar os agentes,
já que era o superior hierárquico na ação. A reportagem
não localizou a defesa dos
acusados.
A segunda investigação
apura os responsáveis pela
morte da jovem e é a que tem
sido alvo de críticas. Advogado
da família de Kathlen, Rodrigo
Mondego diz que o promotor
Graça já teria dado a entender
que poderia pedir o arquivamento do caso, informação
que a mãe da jovem endossa.
Segundo Jacklline, Graça
teria dito que ela poderia recorrer a outras instâncias se o
caso fosse arquivado.

Empresários do Rio aplaudem
ataques de Bolsonaro ao STF
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal e a seus
ministros, além de sugerir que
pode descumprir decisões da
corte, durante discurso em almoço com empresários na ACRJ
(Associação Comercial do Rio
de Janeiro).
Suas falas foram aplaudidas
por alguns dos presentes no
evento de ontem, que também
riram de piadas ofensivas de
Bolsonaro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Ele chamou o adversário de "no-

ve dedos" e disse que Lula tentaria resolver os problemas do
país na base da "pinga".
Assim como no dia anterior,
Bolsonaro afirmou que o ministro Edson Fachin (STF) é marxista-leninista e que foi advogado do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra),
sendo mais uma vez aplaudido
pelos empresários.
A imprensa não teve acesso
ao evento e foi colocada em uma
sala separada com uma televisão, para assistir ao discurso.
Não foi possível identificar os
empresários que apoiaram as
falas do presidente.
Bolsonaro também voltou a
dizer que pode descumprir de-

cisões judiciais, em referência
ao julgamento do marco temporal das terras indígenas, ainda
sem data para ser votado no Supremo.
"Se aprovar isso o que eu faço? Decisão do Supremo não se
discute, se cumpre. É isso?",
questionou o presidente, recebendo como resposta um "não"
em coro dos presentes.
Bolsonaro disse que, neste
caso, tem duas alternativas: "Entregar as chaves para o Fux (ministro) ou falar 'não vou cumprir'". Mais uma vez, foi aplaudido pelos empresários.
O presidente afirmou que
nunca viu um ministro do Supremo comprando pão na pada-

ria e que falta a eles o "conhecimento da realidade do povo".
Bolsonaro disse também que
Fachin, atual presidente do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral),
cometeu um crime ao se reunir
com dezenas de embaixadores
de outros países. "Quem trata de
política externa sou eu e o ministro Carlos França", afirmou.
Presidente da ACRJ, José Antonio Brito abriu o evento agradecendo a presença de Bolsonaro e seu esforço na Presidência e dizendo que ele "causa comoção". Afirmou, ainda, que
em maio de 2018, após um discurso de Bolsonaro na associação, teve certeza de que ele seria eleito.

SÃO LUCAS

Pacientes retornam a hospital
após incêndio ser controlado
Pacientes retirados em macas
e cadeiras de rodas do Hospital
São Lucas, no Rio de Janeiro, por
conta de um princípio de incêndio que começou às 9h10 de ontem, começaram a ser levados
de volta para a unidade de saúde
ainda no fim da manhã. O hospital privado ainda não divulgou

o número de pacientes precisaram ser movimentados de seus
leitos ou transferidos para outros locais por causa do fogo,
que foi controlado pelo Corpo
de Bombeiros por volta de 10h.
Segundo nota divulgada pelo
São Lucas no fim da manhã, não
houve vítimas, e as causas e os

impactos do princípio de incêndio estão sendo investigados.
Durante o incidente, pacientes internados chegaram a ser
levados para portarias de prédios vizinhos e para uma escola
particular que fica na Rua Pompeu Loureiro, onde o trânsito foi
fechado, e houve intenso movi-

mento de ambulâncias para os
casos que precisaram de transferência. Parentes de internados
e pacientes que estavam sendo
atendidos aguardavam por informações nos arredores do
hospital, assim como profissionais de setores que foram evacuados.

JACAREZINHO

Justiça rejeita denúncia contra dois policiais
A Justiça rejeitou a denúncia
apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) contra os policiais civis
Amaury Godoy Mafra e Alexandre
Moura de Souza, pelo homicídio
doloso de Richard Gabriel da Silva Ferreira e Isaac Pinheiro de
Oliveira, além de fraude processual. Os dois foram mortos durante a operação policial feita na comunidade do Jacarezinho, na zo-

na norte do Rio de Janeiro, no dia
6 de maio de 2021. No total, 28
pessoas morreram, incluindo um
policial.
A denúncia do MPRJ foi feita
ao 2º Tribunal do Júri da Capital,
alegando que os policiais entraram na residência onde Richard e
Isaac se abrigaram após já terem
sido baleados durante a troca de
tiros. Segundo o MPRJ, a perícia
atestou ausência de conflito no lo-

cal em que eles foram mortos.
Na decisão, o juiz em exercício Daniel Werneck Cotta afirmou que não há elementos o suficiente na denúncia que corroborem com a intenção de matar,
ao invés da legítima defesa alegada pelos policiais, o chamado
excludente de ilicitude, mesmo
que os disparos feitos pelos policiais tenham ocorrido antes de
qualquer revide. “No caso con-

creto, a despeito das complexas
e valorosas diligências adotadas
pela Força- tarefa [do MPRJ no
caso Jacarezinho], conclui-se,
pelo revolvimento minucioso do
procedimento administrativo
que instrui a inicial acusatória,
que os elementos informativos e
probatórios produzidos são inidôneos a formar a justa causa
necessária ao recebimento da
ação”, diz a decisão.
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STJ desobriga planos a
cobrir fora de lista da ANS
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O

STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu ontem desobrigar as operadoras de planos de
saúde de custear, com a possibilidade de exceções, procedimentos não incluídos na lista de
cobertura estabelecida pela ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar).
O tribunal entendeu ainda
que a operadora não é obrigada a
bancar um procedimento se houver opção similar no rol da ANS.
Em não havendo substituto terapêutico, poderá ocorrer, em caráter excepcional, a cobertura do
tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável.
A decisão, que afeta milhões
de usuários de planos, é favorável às empresas que atuam no setor e altera um entendimento
predominante há mais de duas
décadas no Judiciário, a partir de
demandas individuais levadas a
diferentes instâncias contra negativas de atendimento.
Iniciado em setembro do ano
passado e interrompido por duas
vezes desde então, o julgamento
foi retomado nesta quarta pela segunda seção do tribunal. Foram
seis votos a três em prol da tese
defendida pelos planos de saúde.
O STF (Supremo Tribunal Federal) também deve se pronunciar sobre a matéria, em ação
protocolada no mês de março
pela Associação Brasileira de
Proteção aos Consumidores de
Planos e Sistema de Saúde, que
defende o rol exemplificativo. O
ministro Luís Roberto Barroso é
o relator.
A lista da ANS estabelece a cobertura assistencial mínima a ser
garantida pelos planos privados.
É chamada de Rol de Procedi-

mentos e Eventos em Saúde. A
primeira versão foi editada em
1998 e, desde então, sofre atualizações periódicas para incorporar novas tecnologias em saúde.
A legislação prevê 180 dias de
prazo, prorrogáveis por mais 90,
para avaliação de medicamentos
e procedimentos a serem incluídos na lista.
O STJ avaliou se o documento
deve ser exemplificativo ou taxativo. Por taxativo, entende-se que
é restrito, sem margem interpretativa. Na modalidade exemplificativa, funciona como referência
mínima e outras obrigações podem ser acrescidas para atender
as necessidades dos pacientes.
Decisão de um colegiado do
mesmo STJ já havia definido que
o rol tem caráter exemplificativo.
Porém, em, 2019, entendimento
em sentido contrário foi fixado,
motivando, agora, o debate mais
amplo.
Entidade que reúne 13 grupos
empresariais que operam planos
de saúde no Brasil, a FenaSaúde
defendeu o modelo taxativo do
rol da ANS.
Em manifestação anexada ao
processo por advogados do escritório Sergio Bermudes, que a representa, argumentou que tal
modalidade garante ao setor o
equilíbrio atuarial "sob pena de
inviabilização do serviço, em
prejuízo a todos".
"Se nem o Estado, a quem a
Constituição Federal atribuiu o
dever de cuidar da saúde de todos, está obrigado a fornecer indiscriminadamente medicamentos", afirmaram os advogados, "não há qualquer razão para
que obrigações dessa mesma natureza - fornecimento e custeio
de procedimentos - recaiam,
sem qualquer restrição, às operadoras e seguradoras".

Relator do caso, o ministro
Luís Felipe Salomão entende que
a lista deve ser taxativa, mas considerou a possibilidade de hipóteses excepcionais. Frisou que o
rol taxativo é adotado em diversos países, como Estados Unidos,
Japão e Inglaterra.
O magistrado afirmou que esse modelo protege os beneficiários dos planos de aumentos excessivos uma vez que a segurança jurídica dada às operadoras
evita o repasse de custos adicionais. De acordo com Salomão, a
lista mínima obrigatória é garantia de preços mais acessíveis.
"Considerar esse mesmo rol
meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a
própria existência do 'rol mínimo'
e, reflexamente, negar acesso à
saúde suplementar à mais extensa faixa da população", afirmou.
Ele mencionou hipóteses excepcionais em que seria possível
determinar à operadora de saúde
a cobertura de procedimentos
não previstos expressamente pela ANS.
Entre elas estariam terapias
com recomendação expressa do
CFM (Conselho Federal de Medicina) que tenham comprovada
eficiência para tratamentos específicos.
Como exemplo está o caso de
um dos recursos analisados pelo
STJ. O autor da ação pleiteou a
cobertura do tratamento de EMT
(estimulação magnética transcraniana), prescrito pelo psiquiatra para um quadro depressivo grave e esquizofrenia.
Salomão entendeu que a excepcionalidade da situação autorizava a determinação de cobertura, pela operadora, de procedimento não previsto no rol de
procedimentos.
Segundo o ministro, o CFM

passou a reconhecer a eficácia da
EMT, com indicação para doenças psíquicas e no planejamento
de neurocirurgias. Ele também
ressaltou estudos científicos que
demonstram a indicação do tratamento nas situações em que o
paciente não responde adequadamente à intervenção com medicamentos antidepressivos.
Para reforçar a argumentação,
o relator lembrou que medida
provisória nº 1.067/2021 explicitou que a amplitude da cobertura no âmbito do sistema de saúde
suplementar deve ser estabelecida em norma editada pela ANS.
A MP revisou trechos da Lei dos
Planos de Saúde (9.656/1998).
Ela instituiu a Comissão de
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com a missão de assessorar a agência "na identificação de evidências científicas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, produto ou procedimento
analisado".
Os ministros Vilas Bôas Cueva, Raul Araújo, Isabel Gallotti,
Marco Buzzi e Marco Aurélio
Bellizze aderiram ao voto de Salomão.
Acompanhada pelos colegas
Paulo de Tarso Sanseverino e
Moura Ribeiro, a ministra Nancy
Andrighi apresentou voto divergente ao entender que o rol da
ANS tem caráter exemplificativo
porque "só dessa forma se concretiza a política de saúde idealizada pela Constituição".
Ela classificou de "utópica" a
ideia de que a fixação de uma cobertura mínima, por meio de um
rol taxativo, tornaria os planos de
saúde mais acessíveis, sobretudo
à massa de desassistidos pelas
políticas públicas de assistência
à saúde.

DESAPARECIDOS

General da Defesa diz não ter
noção do que pode ter acontecido
CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS
O ministro da Defesa, general
Paulo Sérgio Nogueira, afirmou
ontem que não houve atraso das
Forças Armadas para atuar na
busca do jornalista Dom Phillips
e do indigenista Bruno Pereira,
desaparecidos desde domingo
passado na região do Vale do Javari (AM).
"Tão logo surgiu a notícia,
passei uma mensagem ao grupo
dos comandantes das Forças
(Armadas) e mandei imediatamente colocar o que tinha de
perto à disposição."
O ministro disse que 150 militares estão atuando nas buscas
dos desaparecidos. "(O Vale do
Javari) é uma área crítica, muito
sensível, tem muito problema na
área. A gente não tem a noção do
que pode ter acontecido", disse.

"A gente torce e reza para que
eles sejam encontrados os dois
com vida, sãos e salvos. O esforço
da Defesa da Defesa com as Forças para a gente ajudar nas buscas
dos dois não há dúvida."
As declarações ocorreram durante uma audiência na Câmara
dos Deputados. O ministro foi
convidado para dar esclarecimentos sobre a compra pelas Forças de 35.320 comprimidos de
Viagra, medicamento usado para
o tratamento de disfunção erétil.
Segundo Paulo Sérgio, a impressão de que houve atraso para
o trabalho de buscas das Forças
Armadas é resultado da dificuldade de acesso ao Vale do Javari.
"O helicóptero mais próximo
é de Manaus, e ele estava pronto, na manhã de segunda-feira,
para levantar voo e atuar na
área. A Marinha da mesma for-

ma. Não houve retardo e, considerando as distâncias e o tamanho da Amazônia, pode parecer
que houve retardo."
Phillips e Pereira desapareceram enquanto viajavam da comunidade de São Rafael para a
cidade de Atalaia do Norte. O
trajeto deveria durar cerca de
duas horas, mas ambos não retornaram à cidade.
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, na comunidade de São Rafael.
As entidades afirmam que o
indigenista vinha sofrendo
ameaças.
A Polícia Militar do Amazonas

prendeu um homem na terça-feira que seguiu Bruno Pereira e
Dom Phillips pelo rio Itacoaí na
manhã em que eles desapareceram. Segundo as autoridades policiais, o suspeito foi flagrado portando munição proibida.
Segundo divulgou a PM, testemunhas que viram a lancha de
Pereira e Phillips descer o rio rumo a Atalaia do Norte no domingo "avistaram também uma outra
lancha de cor verde, com o slogan
da 'Nike' bem visível, que trafegava no rio, logo após passar a lancha dos desaparecidos".
Na audiência na Câmara, o ministro Paulo Sérgio ainda negou
que as Forças Armadas estejam
politizadas.
Para ele, a entrada de militares
no governo Jair Bolsonaro não
significa alinhamento políticopartidário.

PERNAMBUCO

Danilo Cabral minimiza,
dissidências, e exalta PT
O deputado federal Danilo Cabral (PSB) afirmou ontem que as
divergências entre o PT e o PSB de
Pernambuco estão superadas,
minimizou as dissidências internas e afirmou que irá liderar o palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado.
"Não vou estar aqui disputando narrativas, esse fato já é superado. O próprio Lula já anunciou
publicamente que eu serei o candidato dele a governador no estado de Pernambuco", afirmou Cabral em sabatina da Folha e do

UOL. Cabral disputa com a deputada federal Marília Arraes, que
trocou o PT pelo Solidariedade
para disputar o Governo de Pernambuco, o eleitorado mais identificado com o ex-presidente, que
tem alta popularidade no estado.
Ambos vão apoiar Lula, mas o petista declarou que irá trabalhar
pelo nome de Cabral.
O deputado afirmou que o
eleitorado saberá identificar
quem é "o time de Lula", destacou a "aliança estratégica" com o
PT e a parceria com a deputada

estadual petista Teresa Leitão,
que será candidata ao Senado em
sua chapa. "A campanha serve
para isso, para que a população
tome conhecimento. Cada um
vai apresentar seu time. O meu time é o time da Frente Popular de
Pernambuco e é o time do (ex)
presidente Lula."
Aliados em Pernambuco desde 2007, o PT e o PSB tomaram rumos diferentes no estado a partir
de 2014 e retomaram a parceria
localmente em 2018 e nacionalmente em 2022. Neste período de

afastamento, o PSB apoiou o impeachment de Dilma Rousseff
(PT) em 2016.
Danilo Cabral, que foi um dos
deputados que votou a favor do
afastamento da presidente, classificou o voto contra Dilma como um erro histórico e destacou
que o PSB já se retratou sobre o
assunto.
"Essa é uma questão completamente superada. O Partido Socialista Brasileiro já externou publicamente que houve, sim, um
erro, um equívoco histórico do
PSB na condução do processo do
impeachment", afirmou.
Ele também minimizou o discurso antipetista adotado pelo
candidato João Campos (PSB) no
segundo turno da eleição para a
Prefeitura do Recife: "Foi uma
questão incidental de um período
eleitoral. Está superado".

PSDB e MDB avançam
em acordo e cúpula
tucana apoiará Tebet
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS
Após avançar em tratativas
em torno da disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul, a
cúpula do PSDB decidiu chancelar o apoio do partido à candidatura da senadora Simone
Tebet (MDB-RS) à Presidência
da República.
A aliança com o MDB será
discutida e votada em reunião
da executiva tucana marcada
para hoje.
"Nesse importante momento da história do país será
encaminhado, nesta quintafeira, na Executiva Nacional
do PSDB a proposta de coliga-

ção com o MDB para eleição
de presidente de República
com o nome da senadora Simone Tebet", diz a mensagem publicada no Twitter do
PSDB.
O anúncio ocorre após uma
série de reuniões de emedebistas e tucanos do Rio Grande
do Sul. Na terça-feira, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB-RS) reuniu-se com
dirigentes do MDB do Sul.
O PSDB quer que ele seja o
candidato ao governo do estado e que Gabriel Souza, atual
pré-candidato pelo MDB, esteja na chapa como candidato
a vice.

ÔNIBUS

Empresa ligada
ao PCC tem contrato
com a Prefeitura
A Polícia Civil afirma ter
descoberto uma ligação entre
líderes da facção criminosa
PCC e uma empresa de ônibus
que tem contrato de cerca de
R$ 600 milhões anuais com a
Prefeitura de São Paulo. A investigação apontou ainda um
suposto esquema para manipular resultado de loterias para
lavar o dinheiro do grupo. A
empresa que supostamente
tem como donos integrantes
da facção é a UPBus Qualidade
em Transporte. Ela tem um
contrato de concessão de 15
anos com o município e é responsável por operar 13 linhas
na zona leste da capital paulista. Ainda de acordo com os policiais, a companhia tem um
patrimônio estimado em R$ 20
milhões e possui uma frota
com 200 veículos.
A prefeitura informou que
"recebeu ofício da Polícia Civil
informando que a investigação
não afeta o resultado da licitação de concessão do serviço de
transporte público". "A
SPTrans seguirá acompanhando o caso e irá colaborar com a

polícia em tudo que for solicitado", diz trecho da nota.
Na semana passada, a Polícia Civil realizou uma operação
para cumprir mandados de
buscas e apreensão em endereços ligados à empresa. Ninguém foi preso na ação.
Segundo o delegado do Denarc (Departamento Estadual
de Prevenção e Repressão ao
Narcotráfico) Fernando Santiago, responsável pela investigação, foram identificados 18
criminosos da facção criminosa com participação na empresa. "Várias lideranças do PCC
usavam a empresa para lavar
dinheiro. Ao todo são dezoito,
mas outros são de hierarquia
menor. São seis lideranças",
afirmou ele.
Um desses chefes era Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o
Cara Preta, assassinado no final de 2021 no Tatuapé, zona
leste paulistana, junto com o
motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. Outro sócio da empresa de ônibus,
Cláudio Marcos de Almeida, o
Django, foi morto em 2022.

C O V I D -19

Brasil tem 301 mortes
e mais de 51 mil casos
O Brasil registrou 301 mortes
por Covid e 51.265 casos da
doença, ontem. Com isso, o país
chega a 667.701 vidas perdidas e
a 31.314.513 pessoas infectadas
pelo Sars-CoV-2 desde o início
da pandemia.
Com os dados desta quartafeira, a média móvel de mortes
voltou a superar a marca de 100
óbitos por dia. Neste momento,
a média é de 122 vidas perdidas
diariamente, uma situação de
estabilidade em relação aos dados de duas semanas atrás (ou
seja, sem variações superiores a
15%). É a maior média desde 2
de maio, quando ela era de 126.
A média móvel de casos continua em crescimento acentuado. Agora a média é de 36.629
pessoas infectadas por dia, aumento de 112% em relação às
informações de duas semanas
atrás. Trata-se da maior média
móvel desde 21 de março deste
ano, quando ela era de 37.093.
Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do novo coronavírus.
As informações são recolhidas
pelo consórcio de veículos de
imprensa diariamente com as
Secretarias de Saúde estaduais.
Ontem, o Brasil registrou a
aplicação de 2.382.209 doses.

De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde,
foram aplicadas 13.807 primeiras doses e 54.234 segundas
doses. Também foram registradas 6.485 doses únicas, 456.297
doses de reforço e 1.851.386
quartas doses.
Dessa forma, ao todo
178.674.128 pessoas receberam
pelo menos a primeira dose de
uma vacina contra a Covid no
Brasil. Somadas as doses únicas
da vacina da Janssen contra a
Covid, já são 166.593.188 pessoas com as duas doses ou com
uma dose da vacina da Janssen.
A Bahia registrou primeiras
doses negativas (-2.317). O Maranhão teve registro negativo de
segundas doses (-1.551).
Assim, o país já tem 83,17%
da população com a 1ª dose e
77,55% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Até o momento, 95.072.044
pessoas já tomaram dose de reforço. Outros 3.983.485 tomaram a quarta dose da vacina.
O consórcio reúne também o
registro das doses de vacinas
aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a
primeira dose de vacina recebida) é de 61,81%, totalizando
12.671.273. Na mesma faixa etária, 35,74% (7.326.117) recebeu a
segunda dose ou a dose única.
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São Paulo/Mundo
DIEESE

A cesta básica mais cara do
Brasil no mês de maio foi a de
São Paulo, apontou a Pesquisa
Nacional da Cesta Básica de
Alimentos, divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos
(Dieese). Na capital paulista, o
custo médio da cesta foi de R$
777,93.
Dentre as 17 capitais brasileiras que são analisadas pela
pesquisa, a cesta básica mais
barata foi observada em Aracaju, onde o custo médio estava em R$ 548,38 em maio.
No mês passado, o preço
da cesta caiu em 14 capitais
brasileiras na comparação
com o mês anterior. A queda
mais expressiva foi observada
em Campo Grande (-7,30%),
seguida por Brasília (-6,1%),
Rio de Janeiro (-5,84%) e Belo

Horizonte (-5,81%). Por outro
lado, a maior alta ocorreu em
Belém, onde o custo da cesta
subiu 2,99%, seguido por Recife (2,26%) e Salvador
(0,53%).
Já na comparação anual,
entre maio de 2021 e maio de
2022, o preço subiu em todas
as capitais brasileiras que são
analisadas pelo estudo. Em
Recife, por exemplo, a variação chegou a 23,94%. Já em Vitória, o aumento foi de 13,17%,
o menor valor observado entre
as capitais.
Com base na cesta mais cara do país, registrada em São
Paulo, o Dieese calculou que o
salário mínimo necessário para suprir as despesas de um
trabalhador e de sua família
com alimentação, moradia,
saúde, educação, vestuário,
higiene, transporte, lazer e
previdência, seria de a R$
6.535,40, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212,00.

DOENÇA

São Paulo confirma
1o caso de varíola dos
macacos no Brasil
São Paulo confirmou, ontem,
o primeiro caso de varíola dos
macacos no país. Trata-se de
um homem de 41 anos que viajou para Espanha e Portugal há
pouco tempo.
O paciente está em isolamento no hospital Emílio Ribas, na
zona oeste da capital. A informação foi publicada, primeiramente, pela Globo e confirmada
pela reportagem.
Em nota na tarde desta quarta-feira, a Secretaria Estadual de
Saúde diz que as amostras do
caso ainda estão em análise pelo
Instituto Adolfo Lutz.
"O suspeito é um homem de
41 anos, da capital, e está em
isolamento. Ele tem histórico de
viagem para Portugal e Espanha
e teve início dos sintomas, como
febre e mialgia, no dia 28 de
maio", afirma a pasta.
A prefeitura ainda investiga a
possibilidade de outra pessoa
estar infectada na cidade. Nesse
caso, é uma mulher de 26 anos
que, segundo investigação preliminar, não tem histórico recente de viagem. Ela também não
teve contato conhecido com outras pessoas infectadas.
Procuradas pela reportagem
na tarde desta quarta, a Secretária Municipal da Saúde de São
Paulo e o Ministério de Saúde
ainda não se manifestaram até a
publicação deste texto.
O estado de saúde da mulher
é estável. Ela está internada em
isolamento em um hospital público da cidade, de acordo com a

Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) da Secretaria
Municipal da Saúde.
Em todo o país, há pelo menos oito casos suspeitos em investigação, conforme nota do
Ministério da Saúde divulgado
ontem. São pessoas que moram
em Santa Catarina, Ceará, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do
Sul, Rondônia e São Paulo.
O governo federal criou uma
sala de situação para acompanhar o avanço da doença.
A varíola dos macacos faz
parte da família de vírus da varíola, mas normalmente é uma
condição muito mais leve, segundo o Centro de Controle e
Prevenção de Doenças dos EUA
(CDC).
Os sintomas mais comuns
aparecem dentro de seis a 13
dias após a exposição, mas podem levar até três semanas. As
pessoas que adoecem geralmente apresentam febre, dor de
cabeça, dor nas costas e nos
músculos, inchaço dos gânglios
linfáticos e exaustão geral.
Cerca de um a três dias após a
febre, a maioria das pessoas
também desenvolve uma erupção cutânea dolorosa característica dos poxvírus. Começa com
marcas vermelhas planas que se
tornam elevadas e cheias de pus
ao longo de cinco a sete dias. A
erupção pode começar no rosto,
nas mãos, nos pés, no interior da
boca ou nos órgãos genitais do
paciente e progredir para o resto
do corpo.

CÂMARA MUNICIPAL

Parlamentares criam
frente para defender
carnaval de rua
A Câmara Municipal de São
Paulo aprovou, na noite de terça-feira passada, a criação de
uma frente parlamentar em
defesa do carnaval de Rua. A
iniciativa foi uma proposta da
Bancada Feminista, mandato
coletivo do PSOL, para que os
parlamentares "atuem como
mediadores do diálogo entre o
poder público e o setor".
A Prefeitura de São Paulo
confirmou na segunda-feira
que o "Esquenta de carnaval"
vai ocorrer entre os dias 16 e
17 de julho, e abriu a licitação
de patrocínio no valor míni-
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GUERRA

Cesta básica de São
Paulo em maio foi
a mais cara do País
ELAINE PATRICIA
CRUZ/ABRASIL

OUTONO: Sol com nuvens e pancadas de chuva.
Manhã
À noite fica passa a chuvoso.

mo de R$ 10 milhões. O prazo
para inscrição vai até o dia 17
deste mês.
A covereadora do mandato
coletivo do PSOL, Paula Nunes, afirma que, "com a aprovação da Frente Parlamentar
nós queremos, já para este
Carnaval de julho, pressionar a
prefeitura para garantir a festa,
com ou sem patrocinadores
privados".
Ela diz ainda que a proposta
da frente parlamentar também
é de formulação de propostas
para as próximas edições da
festa de rua na capital paulista.

Rússia propõe corredores
marítimos para escoar grãos
P

ressionada internacionalmente, a Rússia voltou a
propor ontem o estabelecimento de corredores marítimos para escoar toneladas de
grãos bloqueadas na Ucrânia. A
paralisia nas exportações de um
dos maiores fornecedores mundiais de trigo tem levado à alta
dos preços e acelerado a iminente crise alimentar.
O chanceler russo, Serguei
Lavrov, disse que Moscou está
disposta a garantir a segurança
dos navios desde que Kiev se
comprometa a retirar as minas
colocadas nos portos. Ele falava
de Ancara, onde teve uma reunião com seu homólogo turco,
Mevlut Cavusoglu. A Turquia, a
pedido da ONU, busca mediar
tratativas sobre o assunto.
Lavrov chegou a dizer que as
garantias foram dadas pelo próprio presidente russo, Vladimir
Putin. Mas a proposta foi prontamente rechaçada por Kiev, que
teme que os russos aproveitem o
alívio da presença militar nos
portos para atacar o território
ucraniano, em especial Odessa,
cidade portuária do país do Leste Europeu.
Oleg Nikolenko, porta-voz da
chancelaria ucraniana, disse
que as palavras de Lavrov são
vazias. "A Ucrânia deixou clara
a sua posição: é necessário ter
equipamento militar para proteger a costa, além de uma missão da Marinha para patrulhar
as exportações", afirmou. "A
Rússia não pode usar corredores marítimos para atacar o sul
da Ucrânia."
Mais cedo, Serguei Bratchuk,
o porta-voz da administração regional de Odessa, também disse

que o governo se recusa a retirar
as minas colocadas na região. "A
frota russa do mar Negro vai fingir uma retirada para a Crimeia
e, enquanto desminamos o local
para o acesso ao porto de Odessa, nos atacará ali", disse ele
num aplicativo de mensagens.
A Turquia chamou a proposta
dos corredores marítimos de razoável e pediu que os dois lados
da guerra concordem. O país,
que é membro da Otan, a aliança
militar ocidental, mas também é
próximo de Moscou, chegou a
sediar uma negociação presencial entre delegações de Kiev e
Moscou um mês após o início da
invasão, que ultrapassa 100 dias.
Mas também não há consenso sobre o calibre que o governo
turco tem para atuar como mediador. Serhii Ivaschenko, diretor da Associação de Produtores
e Exportadores de Grãos da
Ucrânia, disse durante uma conferência nesta quarta que a Turquia é uma força insuficiente no
mar Negro para garantir a segurança das cargas, segundo relato
da agência Reuters.
Antes do início do conflito,
que eclodiu na última semana
de fevereiro, a Ucrânia representava cerca de 12% das exportações globais de trigo e 15% das
de milho. O presidente Volodimir Zelenski afirmou na segunda-feira passada que o país conta com cerca de 25 milhões de
toneladas de grãos bloqueadas.
No outono do Hemisfério Norte
(primavera no Hemisfério Sul),
esse número pode subir para 75
milhões, acrescentou.
A pressão para que a Rússia
permita as exportações tem
crescido. O chanceler da Itália,

Luigi Di Maio, voltou a afirmar
nesta quarta que o bloqueio
"significa condenar à morte milhões de crianças, mulheres e
homens", especialmente em
países da África e do Oriente
Médio, grandes importadores
da Ucrânia. "Esperamos sinais
claros e concretos da Rússia",
disse ele, durante entrevista coletiva em Roma.
O próprio governo italiano
sente os impactos econômicos
da guerra. Com pouquíssimos
recursos energéticos, o país importa a maior parte do gás que
consome, e 40% vem da Rússia. A
Itália chegou a propor, em maio,
um plano de paz para a guerra,
com intermédio das Nações Unidas, tentando crescer sua atuação na frente diplomática.
O assunto chegou a gerar um
"climão" no Conselho de Segurança da ONU nesta segunda,
quando o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles
Michel, dirigiu-se diretamente
para o embaixador russo Vassili
Nebenzia para dizer que a Rússia era a única responsável pela
iminente crise alimentar global. Nebenzia deixou o espaço
na hora e, mais tarde, disse que
os comentários foram "muito
rudes".
A África também já buscou
atuar diplomaticamente. O presidente do Senegal, Macky Sall,
que também preside a União
Africana (UA), esteve com Putin
na semana passada. "Vim para
pedir que [ele] esteja ciente de
que nossos países, mesmo longe
da guerra, são vítimas desta crise
econômica", escreveu em uma
rede social.
Após o encontro, o senegalês

disse que Putin havia lhe dito estar disposto a facilitar a exportação de cereais ucranianos e também aberto a exportar trigo e fertilizantes russos para nações da
África.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta quarta
que, para que os grãos russos
voltem a circular no mercado internacional, será preciso que o
Ocidente retire as sanções impostas a Moscou, mas acrescentou que não há conversas substanciais sobre o assunto por ora.
Peskov também disse que qualquer conversa entre Putin e Zelenski terá de ser "muito bem
preparada" antes.
No front da guerra, a Ucrânia
admitiu que pode ser obrigada a
recuar na cidade de Severodonetsk, palco de intensos combates há semanas. O governador
regional, Serhii Haidai, disse em
entrevista a um canal local, porém, que o recuo não equivaleria
ao abandono definitivo da cidade industrial, localizada em Lugansk, no Donbass.
Moscou alega já ter controle
de 97% do território da província
de maioria étnica russa. "Há
bombardeios por todas as partes, 24 horas por dia, e a Rússia
concentra todas as suas forças
na região", disse ele.
E um novo pacote de ajuda
militar foi enviado a Kiev, desta
vez pelo governo da Noruega. O
Ministério da Defesa norueguês
informou o envio de 22 obuses
autopropulsados M109, além
peças de reposição e munições.
Disse ainda que já treinou soldados ucranianos na Alemanha
para que saibam como usar o armamento pesado.

EUA

Yellen diz que inflação alta não
será problema de uma década
A secretária do Tesouro dos
Estados Unidos, Janet Yellen,
disse ontem que a inflação não
será um problema de uma década para o país e que os gastos
emergenciais da Covid-19 do
governo Biden contribuíram
apenas "modestamente" para os
aumentos de preços.
Yellen, respondendo a perguntas de parlamentares sobre a
inflação elevada pelo segundo
dia consecutivo, disse que leitura
recente acima de 8% é "inaceitável" para o país e que 2% é uma

RÚSSIA

"meta apropriada" de inflação
para o banco central norte-americano.
"Não vejo como a inflação seja um assunto de uma década",
disse Yellen ao comitê orçamentário da Câmara dos Deputados
dos EUA em resposta a uma pergunta sobre por que alguns economistas veem a inflação como
um problema mais enraizado.
Yellen disse na terça-feira ao
Comitê de Finanças do Senado
que a inflação elevada provavelmente persistirá --embora ela

espere um arrefecimento em
breve-- e que o governo Biden
deve aumentar sua previsão orçamentária para uma inflação
de 4,7% para este ano.
Na semana passada, Yellen
havia dito que estava "errada"
em sua avaliação de 2021 de que
a inflação seria mais transitória
e desapareceria mais rapidamente.
Republicanos no painel da
Câmara, assim como seus colegas do Senado, perguntaram repetidamente a ela se as medidas

Nota

NA PAUTA

Joe Biden vai se reunir
com aliados europeus
O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, vai se
reunir com aliados, na Alemanha e Espanha, no fim de junho.
Ele vai tentar manter unida a coligação contra a invasão da
Ucrânia pela Rússia, anunciou
ontem a Casa Branca.
Biden viajará para o Sul da
Alemanha em 25 de junho, a fim
de participar de Cúpula do G7 -o grupo das sete principais nações industrializadas -- na Baviera, seguindo para Madri, no
dia 28, para participar de encontro de países-membros da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan).
As duas cúpulas ocorrerão
quando se completam quatro
meses da invasão da Ucrânia
pela Rússia, enquanto os Estados Unidos e aliados são pressionados a enviar para a Ucrânia
armamento de longo alcance e

de alívio da Covid-19 de 1,9 trilhão de dólares do governo Biden, conhecidas como Plano de
Resgate Americano, foram uma
das causas da inflação alta.
"Esses gastos produziram excelentes remunerações para os
norte-americanos e, no máximo, contribuíram modestamente para a inflação", disse
Yellen.
Yellen afirmou ainda que é
importante continuar a reduzir
os déficits no atual ambiente inflacionário.

mais avançado, para evitar que
Moscovo consolide a sua posição no conflito.
Os esforços de Biden para impor e sustentar sanções à Rússia
também enfrentam renovada
ameaça, diante do aumento da
inflação em muitos países.
O presidente norte-americano também quer garantir a admissão da Suécia e da Finlândia
à Otan, buscando superar a oposição da Turquia.
No G7 - formado por EUA,
Reino Unido, Canadá, França,
Alemanha, Itália e Japão - os líderes deverão discutir o apoio à
Ucrânia, as mudanças climáticas, a segurança sanitária global
e a crise alimentar e energética,
agravada pela agressão da Rússia à Ucrânia, de acordo com a
Casa Branca.
No encontro da Otan, os líderes devem apoiar planos para

orientar a transformação da
aliança na próxima década, incluindo o fortalecimento da dissuasão e defesa, abordando
ameaças transnacionais - cibernética e climática - e aprofundando as parcerias com aliados democráticos na Europa e na Ásia.
A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, a ofensiva militar na Ucrânia que já causou já a fuga quase 15 milhões
de pessoas de suas casas -- mais
de 8 milhões de deslocados internos e mais de 6,9 milhões para os países vizinhos -, de acordo
com dados recentes dados da
ONU. A organização considera a
crise de refugiados como a pior
na Europa desde a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).
Também segundo as Nações
Unidas, cerca de 15 milhões de
pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

POLÍCIA PRENDE
HOMEM ARMADO
POR AMEAÇA A JUIZ
Um homem foi preso na
madrugada de ontem
próximo à residência do juiz
da Suprema Corte dos EUA
Brett Kavanaugh, no estado
americano de Maryland,
após dizer a policiais que
planejava matar o
magistrado, segundo o
tribunal. De acordo com a
imprensa americana, o
suspeito tem entre 20 e 30
anos e carregava ao menos
uma arma, além de
ferramentas que poderiam
ser usadas para invadir a
casa do juiz, no condado de
Montgomery, na região
metropolitana de
Washington, capital do país.
Não está claro como a
polícia chegou ao homem,
que foi parado em uma rua
próxima à residência de
Kavanaugh, segundo o jornal
americano Washington Post.
Conservador, Kavanaugh foi
indicado para a Suprema
Corte pelo ex-presidente
Donald Trump em 2018.

