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DESAPARECIDOS

NO

AM

PF acha sangue em barco de suspeito
foi requerida e o material coletado está a caminho de Manaus", disse a PF. O indigenista e o jornalista inglês desaparecerem quando transitavam pelo Vale do Javari rumo à cidade de Atalaia do Norte. O barco foi rastreado até Pelado,
um pescador da região que, segundo a Univaja (União dos

A Polícia Federal afirmou ontem que encontrou vestígio
de sangue no barco de Amarildo, pescador conhecido como Pelado e que, segundo testemunhas, seguiu o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips antes de eles desaparecerem no último domingo. "A prisão temporária já

2022

Povos Indígenas do Vale do Javari), tem histórico de ameaças e violências contra indígenas e indigenistas. Pelado foi
preso nesta semana, mas sem relação direta com o caso do
desaparecimento. Ele foi abordado em São Gabriel –a mesma onde os dois foram avistados pela última vez. PÁGINA 3

MAIO

FMI revisará
para baixo
previsão de
crescimento

Inflação recua para 0,47%
e fica abaixo das projeções

O Fundo Monetário Internacional (FMI) deve cortar ainda
mais sua projeção para o crescimento econômico global em
2022 no próximo mês, disse ontem o porta-voz do fundo, Gerry
Rice. A declaração foi dada depois que o Banco Mundial e a
OCDE reduziram suas projeções.
Esse seria o terceiro rebaixamento pelo FMI este ano. Em abril, o
FMI já havia cortado suas estimativas para o crescimento econômico global em quase 1 ponto
percentual, para 3,6% em 2022 e
2023. Rice disse em uma entrevista regular do FMI que o cenário geral ainda é de crescimento,
embora a um nível menor, mas
que alguns países podem enfrentar recessão. "Claramente, houve
uma série de acontecimentos”,
disse Rice. PÁGINA 4

ORIENTAÇAO

IBGE

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), desacelerou para 0,47% em maio, informou ontem o IBGE. A variação veio abaixo das
expectativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam alta de 0,6%. Em abril, mês
imediatamente anterior, o IPCA havia subido
1,06%, maior variação para o mês desde 1996.
Com a entrada dos novos dados, a inflação chegou a 11,73% no acumulado de 12 meses até
maio. Nessa base de comparação, a alta havia sido de 12,13% até abril. "Vale fazer uma ressalva
de que a coleta das passagens aéreas é feita dois
meses antes. Neste caso, os preços das passagens aéreas foram coletados em março para viagens que seriam realizadas em maio", afirma o
gerente do IPCA, Pedro Kislanov (foto).

Bolsonaro faz apelo patético para
supermercados diminuirem o lucro
O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ontem
para empresários de supermercados reduzirem
o lucro sobre a cesta básica com o objetivo de
conter a alta dos preços sentida pela população.
O pedido foi feito durante evento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), do qual
participou virtualmente. O presidente destacou
que os preços do óleo de soja, ovo, leite, açúcar e
café são considerados por ele os atuais "vilões"
da cesta básica. PÁGINA 2

SEXUAL

IBGE vai adiar
Censo se tiver
que incluir
mais questões

ABRIL
RAFAEL CAMPOS/GOVERNO DO ESTADO

O IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) afirmou
ontem que a inclusão de perguntas sobre orientação sexual e
identidade de gênero no questionário do Censo Demográfico inviabilizaria a realização do levantamento em 2022. A manifestação vem após o tema parar na
Justiça. Na sexta-feira passada,
ao acolher pedido do MPF (Ministério Público Federal), a Justiça Federal do Acre determinou a
inclusão das perguntas no questionário. O problema, segundo o
IBGE, é que não haveria tempo
hábil para a medida, já que o início da coleta das informações está previsto para agosto. Na avaliação do instituto, a inclusão
também geraria "impacto econômico severo", aumentando os
custos do Censo além do seu orçamento de R$ 2,3 bi. PÁGINA 3

Produção industrial
do RJ cresce quase
6%; a maior do País
A produção industrial do Rio de Janeiro cresceu 5,9% em abril,
percentual bem acima do índice nacional, que ficou em 0,1%, e foi a
maior alta registrada no país de acordo com a Pesquisa Industrial
Mensal (PIM Regional) do IBGE, divulgada ontem. “O Rio de Janeiro vive um momento histórico. O setor industrial, que gera milhares de empregos formais, atua em segmentos diversificados e
avança como há muito não acontecia em nosso estado. Caminhamos rumo à consolidação de uma indústria contemporânea e cada
vez mais competitiva, que vai fortalecer o desenvolvimento e o
crescimento econômico, possibilitando uma melhoria significativa
na qualidade de vida dos fluminenses”, declarou o governador
Cláudio Castro (foto). PÁGINA 3
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Economia
MAIO

MERCADOS

Bolsa sofre quinta
queda ante temor
de inflação nos EUA
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
O mercado financeiro mundial fechou com forte viés negativo ontem e empurrou a Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) para a quinta queda diária consecutiva. Já no câmbio,
como é comum em dias em que
investidores são pressionados
pelo aumento do risco no mercado de ações, o dólar teve valorização frente ao real.
O Ibovespa (Índice Bovespa) caiu 1,18%, a 107.093 pontos. Desvalorizações de empresas dos setores de mineração, siderurgia e petrolífero
puxaram o Ibovespa para baixo. O dólar comercial subiu

EM

0,59%, cotado a R$ 4,918 na
venda.
O segmento de commodities, um dos mais importantes
do mercado acionário do país,
foi prejudicado pela possibilidade de desaceleração da atividade econômica na China,
principal consumidor desses
materiais básicos. A Vale tombou 3,38%. A Petrobras perdeu 1,44%.
No lado positivo da balança
do mercado de ações do Brasil,
a Eletrobras subiu 2,14% no dia
da precificação das suas ações.
Nos Estados Unidos, o indicador de referência S&P 500 mergulhou 2,38%. Dow Jones e
Nasdaq afundaram 1,94% e
2,75%, respectivamente.

VIGOR

Decreto reforça
parcerias comerciais
entre Brasil e EUA
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL
O presidente Jair Bolsonaro
editou ontem um decreto pelo
qual entram em vigor regras
comerciais e de transparência
de um acordo entre Brasil e Estados Unidos assinado em 19
de outubro de 2020.
“Trata-se de pacote comercial ambicioso e moderno, que
visa à promoção dos fluxos bilaterais de comércio e investimento”, informou o Ministério
da Economia. Na avaliação da
pasta, ao modernizar as regras
de intercâmbio comercial, o
protocolo, quando colocado
em prática, atenderá reivindicações do setor privado dos
dois países.
Em nota, a Secretaria-Geral

da Presidência da República
explica que a iniciativa tem,
entre seus objetivos, “reforçar
a parceria econômica; facilitar
o comércio, investimento e
boas práticas regulatórias; garantir procedimentos aduaneiros eficientes; e assegurar previsibilidade para importadores
e exportadores”.
O protocolo ao qual o decreto se refere apresenta cinco
artigos. Em seu primeiro anexo, outros 21 artigos tratam da
facilitação do comércio e da
administração aduaneira. O
Anexo 2 contém 19 artigos que
tratam da regulamentação de
“boas práticas”; e o terceiro
anexo apresenta sete artigos
que abordam práticas de anticorrupção.

SINAPI

Custo da construção
civil sobe 2,17%
em maio, diz IBGE
VITOR ABDALA/ABRASIL
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
registrou alta de preços de
2,17% em maio deste ano. A taxa ficou acima do 1,21% de
abril, segundo dados divulgados ontem.
Segundo o IBGE, essa é a
maior taxa desde julho de

2021. Com o resultado, o Sinapi acumula, em 12 meses, alta
de custo de 15,44% em maio,
acima dos 15% registrados em
abril. O custo nacional da
construção passou a ser de R$
1.601,76 por metro quadrado.
A mão de obra subiu 2,49%
em maio e passou a ter o custo
de R$ 638,78 por metro quadrado. Já os materiais ficaram
1,96% mais caros no mês e passaram a custar R$ 962,98.
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Tels.: (21)

Inflação recua para 0,47%
e fica abaixo das projeções
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A

inflação oficial do
Brasil, medida pelo
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo), desacelerou para 0,47%
em maio, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A variação veio abaixo das expectativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam alta de 0,6%.
Em abril, mês imediatamente
anterior, o IPCA havia subido
1,06%, maior variação para o
mês desde 1996.
Com a entrada dos novos da-

dos, a inflação chegou a 11,73%
no acumulado de 12 meses até
maio. Nessa base de comparação, a alta havia sido de 12,13%
até abril.
OITO GRUPOS SOBEM
Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram avanço de preços em maio. A
maior variação veio do ramo de
vestuário. A alta foi de 2,11%, com
0,09 ponto percentual de contribuição no IPCA mensal.
O maior impacto entre os
grupos (0,30 ponto percentual)
veio do segmento de transportes, que subiu 1,34%, menos do
que em abril (1,91%).
No caso dos transportes, a al-

ta foi puxada pelas passagens
aéreas, que aceleraram para
18,33% em maio. A alta em abril
havia sido de 9,48%.
As passagens aéreas responderam pelo maior impacto positivo individual no IPCA do mês
(0,08 ponto percentual), ao lado
de produtos farmacêuticos, que
subiram 2,51% e registraram a
mesma contribuição (0,08 ponto percentual). Os produtos farmacêuticos fazem parte do grupo saúde e cuidados pessoais,
que avançou 1,01%.
"Vale fazer uma ressalva de
que a coleta das passagens aéreas é feita dois meses antes.
Neste caso, os preços das passagens aéreas foram coletados em

março para viagens que seriam
realizadas em maio", afirma o gerente do IPCA, Pedro Kislanov.
No caso dos produtos farmacêuticos, foi autorizado em abril
um reajuste de até 10,89% no
preço dos medicamentos. Esse
reajuste pode ter sido aplicado
pelos varejistas de forma gradual, segundo o IBGE.
O grupo de alimentos e bebidas desacelerou após fortes
pressões no começo do ano. A
alta foi de 0,48% em maio, após
variação de 2,06% em abril.
O único grupo a apresentar
queda de preços no mês passado
foi habitação (-1,7%), contribuindo com um impacto de -0,26 ponto percentual no IPCA do mês.

Bolsonaro faz apelo patético para
supermercados cortarem lucro

CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) pediu ontem para empresários de supermercados reduzirem o lucro sobre a cesta básica com o objetivo de conter a alta dos preços sentida pela população.
O pedido foi feito durante
evento da Abras (Associação
Brasileira de Supermercados),

do qual participou virtualmente.
O presidente destacou que os
preços do óleo de soja, ovo, leite, açúcar e café são considerados por ele os atuais "vilões" da
cesta básica.
RESPOSTA
A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) afirmou
ontem à tarde que propôs ao governo Bolsonaro a isenção de

impostos dos produtos da cesta
básica e a desoneração da folha
de pagamentos.
A representante de mais de
50 varejistas do país diz que irá a
repassar ao consumidor qualquer redução que houver na cadeia produtiva.
O pedido é absurdo e incompatível para um chefe de estado,
afirma o coordenador de IPC
(Índice de Preços ao Consumi-

dor) da FGV (Fundação Getúlio
Vargas), André Braz.
"Todo supermercado vive pelas leis de mercado, da oferta e
da procura. Ele é um revendedor, praticamente não fabrica
nada. Se compra uma mercadoria mais cara, por culpa de outros fatores que não têm a ver
com o lucro dele, ele também
não pode vender mais barato do
que ele compra", diz Braz.

IBGE

Indústria cresce 0,1% em abril
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL
A indústria cresceu 0,1% em
abril, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional) do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Oito dos 15 locais investigados acompanharam
o resultado positivo. As maiores
altas foram registradas no Rio de

Janeiro (5,9%), em Santa Catarina
(3,3%) e na Bahia (3%).
Apesar de percentuais mais
baixos, a produção em Pernambuco (2%), no Pará (1,9%), na
Região Nordeste (1,5%) e no Rio
Grande do Sul (0,5%) também
subiu acima da média nacional.
Já o estado do Amazonas (0,1%)
ficou no mesmo patamar. Em
movimento contrário, Mato

Grosso (-4,7%), Paraná (-4,3%) e
São Paulo (-2,8%) tiveram recuos mais acentuados.
Segundo a pesquisa, no período entre fevereiro e abril, a
média móvel trimestral ficou
positiva em 11 dos 15 locais pesquisados. Os destaques foram
Pará (6,3%), Minas Gerais
(3,3%), Pernambuco (3,2%),
Amazonas (3,2%), Ceará (2,7%),

Rio de Janeiro (2,7%) e Região
Nordeste (2,5%). No acumulado
do ano, no entanto, houve recuo
em 11 dos 15 locais pesquisados, principalmente no Pará (10,2%), no Ceará (-9%) e em
Santa Catarina (-8,1%).
Em 12 meses, a indústria nacional caiu 0,3% e sete dos 15 locais pesquisados tiveram taxas
negativas em abril de 2022.

BAHIA

Fundo que levou refinaria quase de
graça, agora reclama da Petrobras
JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS
O bilionário fundo árabe Mubadala, que comprou a refinaria
Landulpho Alves (Rlam) da Petrobras, aproveitou as trocas de
comando no Ministério de Minas e Energia e na estatal para
tentar viabilizar, via governo, um
acordo mais favorável na compra de petróleo -insumo necessário para produzir diesel e gasolina, carros-chefe da refinaria.
Pessoas que participam das
conversas afirmam que a petroleira fechou as portas para uma
negociação enquanto a refinaria
tenta diminuir os preços.
Em março, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) chegou a fazer
menção à Bahia em uma reclamação por ter privatizado o refino e, mesmo assim, ter visto

preços dos combustíveis mais
elevados. Naquele momento, o
litro da gasolina chegou a R$ 8
no estado.
Com o ministro Paulo Guedes (foto) (Economia) definindo
os rumos da Petrobras junto
com Adolfo Sachsida - atual titular da pasta de Minas e Energia
(e, anteriormente, assessor de
Guedes)-, os árabes viram uma
oportunidade.
Sachsida tenta resolver o problema, mas já disse a assessores
ser "muito difícil" forçar a Petrobras em qualquer aspecto.
Guedes, que voltou a ter força
no governo, também emplacou
Caio Paes de Andrade, outro exassessor, como virtual novo presidente da Petrobras -o nome
está em análise pela empresa e
precisa ser confirmado pelo

conselho.
Esse alinhamento estratégico
pode favorecer a retomada de
uma negociação e, segundo assessores do Planalto, Guedes
passou a tratar do assunto diretamente.
Na segunda-feira, Guedes
abriu a agenda para receber representantes do Mubadala na
Acelen, empresa criada para
operar a refinaria. A reclamação
foi a mesma: pelo acordo de
compra e venda assinado em
novembro do ano passado, a Petrobras se comprometeu a fornecer -a preços de mercadouma parte do insumo necessário para o refino.
A Acelen diz ao governo que
o preço cobrado pela Petrobras
supera em US$ 2 o valor cobrado
por barril nas exportações da

ABRASIL

petroleira, o que seria abusivo.
Apesar de ter controle estrangeiro, a Acelen é uma empresa
nacional. Não haveria, portanto,
motivos para comprar o insumo
como se fosse importadora. Segundo a empresa tem dito ao governo, no entanto, foi preciso importar dois navios de petróleo devido à falta do material no país.
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PF encontra vestígio de
sangue em lancha de suspeito
JOÃO GABRIEL/FOLHAPRESS

A

Polícia Federal afirmou ontem que encontrou vestígio de
sangue no barco de Amarildo,
pescador conhecido como Pelado e que, segundo testemunhas,
seguiu o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips
antes de eles desaparecerem no
último domingo.
"A prisão temporária já foi re-

ORIENTAÇAO

querida e o material coletado
está a caminho de Manaus", disse a PF.
O indigenista e o jornalista inglês desaparecerem quando transitavam pelo Vale do Javari rumo
à cidade de Atalaia do Norte.
O barco foi rastreado até Pelado, um pescador da região
que, segundo a Univaja (União
dos Povos Indígenas do Vale do
Javari), tem histórico de ameaças e violências contra indíge-

nas e indigenistas.
Pelado foi preso nesta semana, mas sem relação direta com o
caso do desaparecimento. Ele foi
abordado na comunidade de São
Gabriel –a mesma onde os dois
foram avistados pela última vez–
em razão da identificação de sua
lancha, mas preso em flagrante
com munição de fuzil e calibre
16, que são de uso restrito.
Segundo a PF, a operação custou até agora R$ 684 mil. Pelado é

uma das seis pessoas que até
agora haviam sido ouvidas nas
operações de busca da dupla.
O pescador era defendido,
segundo informações do jornal
O Globo e confirmadas pela Folha de S.Paulo, pelos procuradores dos municípios de Atalaia do
Norte e Benjamim Constant,
Ronaldo Caldas e Davi Barbosa
de Oliveira. Eles deixaram a defesa do pescador, após a reportagem revelar o caso.

SEXUAL

IBGE diz que vai adiar Censo se
tiver que incluir novas questões
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS
O IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) afirmou ontem que a inclusão de
perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no
questionário do Censo Demográfico inviabilizaria a realização do levantamento em 2022.
A manifestação vem após o
tema parar na Justiça. Na sextafeira passada, ao acolher pedido

do MPF (Ministério Público Federal), a Justiça Federal do Acre
determinou a inclusão das perguntas no questionário.
O problema, segundo o IBGE,
é que não haveria tempo hábil
para a medida, já que o início da
coleta das informações está previsto para agosto.
Na avaliação do instituto, a
inclusão também geraria "impacto econômico severo", aumentando os custos do Censo

além do seu orçamento, estimado em R$ 2,3 bilhões.
"Sobre a decisão da Justiça
Federal do Acre, o IBGE informa
que, a menos de dois meses do
início da operação do Censo Demográfico 2022, não é possível
incluir no questionário pergunta
sobre 'orientação sexual/identidade de gênero' com técnica e
metodologia responsáveis e adequadas -muito menos com os
cuidados e o respeito que o tema

e a sociedade merecem", afirmou o instituto.
"Inserir tais quesitos em um
Censo Demográfico, em cima da
hora, sem prévios estudos, testes
e treinamentos, seria ignorar a
complexidade e o rigor de uma
operação censitária do porte
continental da brasileira -cuja
discussão e elaboração dos
questionários e sucessivos planejamentos e preparações se iniciaram em 2016", acrescentou.

União Brasil e PP ameaçam deixar
Garcia, e Bivar flerta com Haddad
CATIA SEABRA E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS
Um dia após a cúpula do
PSDB decidir pelo apoio do partido à candidatura da senadora
Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência, membros da União
Brasil e do PP indicaram que podem abandonar o governador
Rodrigo Garcia (PSBD) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

O presidente da União Brasil,
Luciano Bivar, anunciou a decisão de deixar a aliança pela reeleição do tucano e admitiu
apoiar Fernando Haddad (PT)
ao governo paulista. Até o momento, no entanto, nenhuma
conversa foi realizada entre Bivar e o petista.
Pré-candidato da União Brasil à Presidência, Bivar atribuiu
o desembarque ao desalinha-

mento da candidatura de Rodrigo Garcia ao seu projeto de implantação de um imposto único
no Brasil.
Ele afirma que o apoio do
partido a uma candidatura segue duas condicionantes. A primeira é o respeito às instituições
e ao sistema democrático. A segunda é o imposto único.
Questionado se o programa
do ex-presidente Luiz Inácio Lu-

la da Silva (PT) atende a essa
premissa, Bivar afirmou que, ao
propor a simplificação tributária, o projeto de Lula caminha
"no fim do túnel" para o imposto
único.
"Nosso problema não é ideológico. É comida para o povo
brasileiro. É a diminuição das
desigualdades", afirmou Bivar,
acrescentando não estar preocupado com a avenida Paulista.

EDUCAÇÃO

SP diz que terá de fechar mil escolas
integrais se STF mudar regra de verbas
LAURA MATTOS/FOLHAPRESS
O governo de São Paulo afirma que terá de fechar pelo menos mil escolas de tempo integral, das 2.050 existentes, se
houver mudança no critério de
repasse de verbas para educação no Brasil.
O STF (Supremo Tribunal Federal) pode julgar uma ação que
defende novas regras para a distribuição dos valores. A mudança foi solicitada pelos estados
nordestinos, que defendem

PELO

Produção industrial
do RJ cresce quase
6%; a maior do País
A produção industrial do
Rio de Janeiro cresceu 5,9% em
abril, percentual bem acima do
índice nacional, que ficou em
0,1%, e foi a maior alta registrada no país de acordo com a
Pesquisa Industrial Mensal
(PIM Regional) do IBGE, divulgada ontem. Esta é a segunda
taxa positiva consecutiva da indústria fluminense – em março, o crescimento foi de 2,3%.
“O Rio de Janeiro vive um
momento histórico. O setor
industrial, que gera milhares
de empregos formais, atua em
segmentos diversificados e
avança como há muito não
acontecia em nosso estado.
Caminhamos rumo à consolidação de uma indústria contemporânea e cada vez mais
competitiva, que vai fortalecer
o desenvolvimento e o crescimento econômico, possibilitando uma melhoria significativa na qualidade de vida dos
fluminenses”, declarou o governador Cláudio Castro.
A produção da indústria no

MAIS

uma repartição que possa colaborar para reduzir as desigualdades na qualidade de ensino
do país.
Se a mudança for aceita, estados com maior arrecadação sofreriam uma redução em seu orçamento voltado à educação. A
Secretaria de Educação do estado de São Paulo estima uma
perda de aproximadamente R$
3,5 bilhões no orçamento anual,
sendo R$ 1,7 bilhão das escolas
estaduais e R$ 1,8 bilhão das
municipais.

O valor destinado aos colégios estaduais corresponde a
22% do orçamento para custeio
e investimento em educação,
que é de R$ 7,7 bilhões por ano.
A ação é antiga, de 2009. No
processo, os estados do Nordeste questionam a distribuição do salário-educação, uma
contribuição que empresas fazem compulsoriamente, de
2,5% da sua folha de pagamento, para beneficiar projetos
educacionais.
Pela regra atual, 40% dos re-

cursos obtidos vão para um fundo nacional e os outros 60% permanecem nos estados que fizeram a arrecadação. Desse montante, metade fica com o governo, para os colégios estaduais, e
a outra metade é distribuída para as escolas municipais. O número de matriculados define
quanto cada cidade recebe.
Os estados nordestinos defendem que, da forma atual, não
há uma redistribuição nacional
de renda, e as regiões mais pobres são prejudicadas.

TSE

Kassio pauta julgamento de mais um bolsonarista
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
O ministro Kassio Nunes
Marques decidiu que levará para análise do plenário virtual da
Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), hoje, a
decisão que suspendeu a cassação do deputado federal José
Valdevan de Jesus Santos (PLSE), conhecido como Valdevan
Noventa.
Noventa, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), havia sido
cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de

poder econômico durante a
campanha eleitoral de 2018.
Na plataforma virtual do Supremo, os ministros publicam
os seus votos durante um determinado período, sem discussão
presencial. A sessão extraordinária que julgará Valdevan Noventa durará da meia-noite à
23h59 desta sexta.
Votarão apenas, neste caso,
os cinco ministros que integram
a Segunda Turma: o próprio
Kassio, André Mendonça, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

No último dia 2, Kassio decidiu restituir o mandato do deputado federal logo após a decisão
que também suspendeu a cassação do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR).
A decisão de Kassio sobre
Francischini acabou derrubada
na última terça-feira, por 3 votos
a 2, em sessão presencial da Segunda Turma do Supremo.
No caso de Noventa, o PT já
havia recorrido tanto à decisão do próprio ministro quanto ao presidente da corte, Luiz

Fux, para reverter a decisão de
Kassio.
No lugar de Valdevan, havia
tomado posse na Câmara o deputado Marcio Macedo (PTSE). Para o partido, a decisão
de Kassio violou a competência
do TSE.
Na última terça, os ministros
Fachin, Lewandowski e Gilmar
votaram pela manutenção da
cassação de Francischini. O único ministro que acompanhou o
voto de Kassio foi Mendonça.
Ambos foram indicados ao STF
por Bolsonaro..

Rio de Janeiro ficou acima dos
estados de Santa Catarina
(3,3%) e Bahia (3%). O estado
de São Paulo registrou queda
de 2,8%, sendo a principal influência negativa no índice
nacional. De acordo com o IBGE, os setores de coque (produto originado da queima do
carvão natural), produtos derivados do petróleo e biocombustíveis foram os grandes
responsáveis por esse avanço,
assim como as indústrias extrativas e produtos farmoquímicos e farmacêuticos.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho, o ambiente de negócios oferecido hoje pelo estado, com as melhores condições para a chegada de novos
empreendimentos e o crescimento daqueles que já estão
em nosso estado, além do volume de investimentos anunciado nos últimos meses, sinalizam um futuro ainda mais
promissor para o setor industrial no Rio de Janeiro.

INTERNAÇÕES

Casos de Covid-19
aumentam no Rio
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL

SÃO PAULO

CASSADO

País/Rio de Janeiro

O município do Rio de Janeiro tem, até ontem, 122 pessoas
internadas com Covid-19; no
dia anterior, eram 80. Além disso, 12 pessoas aguardam vaga
para hospitalização. Os dados
da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) foram atualizados no início da tarde de ontem. Segundo o Painel Rio Covid-19, a taxa de ocupação dos
leitos disponíveis chegou a 50%
e 1,8% dos pacientes estão internados com Covid-19.
Já o Painel Coronavírus Covid-19 da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio (SES), informa
que, na Semana 23, que começou no dia 5 e termina amanhã,
estão internadas por causa da
doença, 52 pessoas. A Semana
22, entre 29 de maio e 4 de junho, teve 159 internações. Os
dados de quarta do painel mostram que havia 16 pessoas na fila
de espera por um leito e 20 solicitações por enfermaria e oito de
UTI, ambas para adultos.
De acordo com a SMS-Rio,
hoje os leitos para tratamento
da Covid-19 estão concentrados no Instituto Nacional de In-

fectologia, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e no Hospital Universitário Pedro Ernesto,
da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, que são atualmente referência para casos
graves da doença, que necessitem de internação.
A secretaria informou também que todos os leitos municipais que atendiam pacientes
Covid-19 foram convertidos para o tratamento de outras especialidades. “Nenhum leito foi fechado, foram todos destinados
às demais demandas de saúde
da população.”
Ainda conforme a secretaria,
a situação epidemiológica na cidade continua sendo monitorada em termos de número de casos e internações e óbitos, e evolução da vacinação com a dose
de reforço. Segundo a SMS-Rio,
se for preciso, os leitos poderão
ser novamente convertidos para
tratamento de covid-19.
A SMS-Rio informou que
enviou ofício ao Ministério da
Saúde e à SES, no dia 1° de junho, solicitando a abertura de
leitos bloqueados para tratamento de pacientes com covid-19 nas unidades federais e
estaduais do Rio.

Nota
STJ MANTÉM INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS
DO DESABAMENTO DO PALACE 2
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na terça-feira passada
dois recursos envolvendo o processo de indenização dos
moradores afetados pelo desmoronamento do Edifício Palace 2,
ocorrido em fevereiro de 1998, no Rio de Janeiro. Com a
decisão, o processo deverá retornar ao Tribunal de Justiça do Rio,
onde está em fase de execução. Cerca de R$ 30 milhões devem
ser destinados às vítimas. Os recursos são oriundos da venda de
um terreno da Construtora Sersan, que pertencia ao ex-deputado
federal Sérgio Naya, falecido em 2009. O edifício Palace 2 estava
localizado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.
Antes de ser totalmente demolido, o prédio teve dois
desmoronamentos: o primeiro ocorreu às 3h do dia 22 de
fevereiro de 1998, com a queda das colunas 1 e 2 do prédio,
onde havia 44 apartamentos, matando oito pessoas. No dia 24
de fevereiro do mesmo ano, a prefeitura do Rio anunciou a
implosão do edifício, mas antes da execução, marcada para cinco
dias depois, ocorreu novo desmoronamento, destruindo 22
apartamentos.
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Xangai volta a fechar distritos
e reacende temor de lockdown
Pouco mais de uma semana
após o relaxamento do lockdown que confinou de maneira rígida a população de Xangai por mais de dois meses,
moradores do importante polo
financeiro da China foram surpreendidos com novos bloqueios para deter a onda de
contaminação pela Covid-19.
O lockdown na cidade, um
dos mais severos do mundo,
levou infectados para centros
de quarentena com pouca estrutura, provocou episódios de
desabastecimento em algumas regiões e por certo tempo
separou crianças de suas famílias. Isso espalhou ondas de
indignação pela cidade, com
movimentos organizados de
protesto nas redes sociais chinesas e manifestações aos gritos pelas janelas de prédios.
As autoridades chinesas
não cederam a pressão e man-

tiveram a rigidez das regras até
que o número de mortes voltasse a zero e o número de casos fosse controlado, tudo
dentro da chamada política de
Covid zero, em que a meta é
neutralizar a doença.
O relaxamento, em 1º de junho, espalhou uma onda de
euforia, mas os novos bloqueios lembraram que a política de Covid zero não deve ser
abandonada tão cedo. Ontem,
porém, depois de confirmar
quatro casos sintomáticos e
cinco casos assintomáticos da
doença, a administração da cidade decidiu fechar novamente sete distritos ao longo do
próximo fim de semana e realizar testes em massa.
Em uma cidade de 25 milhões de habitantes, no entanto,
mesmo um lockdown parcial
representa muita gente em casa: apenas um dos distritos con-

finados, Minhang, tem cerca de
2,5 milhões de moradores.
Mas, como as decisões sobre a Covid-19 são em geral
descentralizadas no país e
muitas vezes cabem a líderes
de comitês de bairros ou de
condomínios, alguns prédios
na região central da cidade já
vinham se fechando após moradores entrarem contato com
pessoas contaminadas.
O cerco continua fechado.
Três contaminações recentes
foram identificadas como relacionadas a um famoso salão de
beleza na cidade, o Red Rose,
que atendeu 502 pessoas desde
o fim do lockdown. Com isso,
as autoridades precisaram testar cerca de 90 mil pessoas que
tiveram algum tipo de contato
com os clientes ou os 16 funcionários do salão, disse o serviço de saúde da cidade, segundo a agência Reuters.

FMI deve revisar para
baixo previsão de
crescimento global
O

Fundo Monetário Internacional (FMI) deve cortar ainda mais
sua projeção para o crescimento
econômico global em 2022 no
próximo mês, disse ontem o porta-voz do fundo, Gerry Rice.
A declaração foi dada depois
que o Banco Mundial e a OCDE
reduziram suas projeções. Esse
seria o terceiro rebaixamento pelo FMI este ano. Em abril, o FMI
já havia cortado suas estimativas
para o crescimento econômico
global em quase 1 ponto percentual, para 3,6% em 2022 e 2023.
Rice disse em uma entrevista
regular do FMI que o cenário geral ainda é de crescimento, embo-

ra a um nível menor, mas que alguns países podem enfrentar recessão. "Claramente, houve uma
série de acontecimentos que poderiam nos levar a revisar ainda
mais para baixo", disse Rice.
"Tanta coisa aconteceu e (está)
acontecendo muito rapidamente
desde a nossa última previsão".
O FMI divulgará uma atualização de seu relatório Perspectivas Econômicas Mundiais em
meados de julho.
O Banco Mundial reduziu na
terça-feira passada sua previsão
de crescimento global em quase
um terço, a 2,9%, para 2022, citando os danos pela invasão russa da Ucrânia e da pandemia da

Covid-19, alertando sobre o risco crescente de estagflação.
Um dia depois, a OCDE reduziu sua previsão em 1,5 ponto
percentual, para 3%, embora tenha dito que a economia global
deve evitar um surto de estagflação ao estilo dos anos 70.
Rice disse que a redução esperada deve-se à guerra na
Ucrânia, preços voláteis de commodities, preços muito altos de
alimentos e energia e uma desaceleração mais severa do que o
esperado na economia chinesa,
bem como o aumento das taxas
de juros em várias economias
avançadas. Ele não deu detalhes
sobre as perspectivas da China.

