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Comércio varejista cresce 0,9% em abril
O volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 0,9% de
março para abril deste ano. Segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), esta é a quarta alta consecutiva do indicador. Também foram registrados crescimentos na média móvel trimestral

(1,2%), na comparação com abril de 2021 (4,5%), no acumulado do ano
(2,3%) e no acumulado de 12 meses (0,8%). Quatro das oito atividades
pesquisadas tiveram alta na passagem de março para abril: móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,4%). PÁGINA 2

PÁGINA 4

IBGE
PLANOS

DE

SAÚDE

Advogados
apontam
brechas em
decisão do STJ
Advogados especialistas em
defesa à saúde se dizem surpresos com a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que desobriga os planos de saúde de cobrir procedimentos fora da lista
da ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar), mas ressaltam que há brechas. Os juristas
dizem que a tese do tribunal não
tem efeito vinculante, ou seja,
não há obrigatoriedade de ser seguida pelos demais órgãos do Judiciário. Sendo assim, caberia ao
juiz responsável por cada caso
acatar ou não a nova jurisprudência do STJ. Apesar disso, "há
uma certa tendência dos juízes
de 1ª e 2ª instância seguirem o
entendimento majoritário do STJ
para que evitem o risco de ter as
suas decisões cassadas", diz o
advogado Tiago Matos, da SBOC.

Rendimento dos brasileiros
atinge menor nível em 10 anos
No segundo ano de pandemia, em 2021, o rendimento médio dos
brasileiros caiu para o menor patamar registrado desde 2012. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
rendimento médio mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de
R$ 1.353. Em 2012, primeiro ano da série histórica da pesquisa, esse
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General da
Defesa usa Forças
Armadas para
pressionar TSE

ACIDENTE

OMS manda
apurar origem
da Covid em
laboratório
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomendou investigação aprofundada sobre a
hipótese de a Covid-19 ter tido
origem em um acidente de laboratório, um ano depois de ter
considerado a possibilidade "extremamente improvável". A posição indica possível revisão da
avaliação inicial da agência da
ONU sobre as origens da pandemia e ocorre depois de críticos
terem acusado a OMS de descartar, com demasiada rapidez,
ou subestimado a teoria de que
o vírus pode ter tido origem no
Instituto de Virologia de Wuhan,
cidade do centro da China onde
os primeiros casos da doença foram diagnosticados, no fim de
2019. A OMS concluiu, que a hipótese era "extremamente improvável". PÁGINA 4

rendimento era o equivalente a R$ 1.417. Em 2020, no primeiro ano de
pandemia, era de R$ 1.454. Os dados são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Rendimento de todas as fontes 2021, divulgados nesta sexta-feira. Esses valores referem-se a uma
média de quanto recebe cada um dos brasileiros, por mês. PÁGINA 2

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira (foto), apresentou nesta sexta-feira uma tréplica ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na discussão sobre as eleições e disse que as Forças Armadas
"não se sentem devidamente prestigiadas". O documento rebate
análise do tribunal que apontou erros de cálculos e confusões de
conceitos ao rejeitar, em maio, sete propostas dos militares de mudanças nos procedimentos das eleições. A Defesa reforçou as suas
propostas ao TSE no momento em que Bolsonaro amplia os questionamentos ao processo eleitoral e faz insinuações golpistas. Nogueira
afirma que as propostas dos militares não foram discutidas tecnicamente. "Até o momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem
devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE
para integrar a CTE (Comissão de Transparência das Eleições)", afirma o ministro. "Até o momento, não houve a discussão técnica mencionada, não por parte das Forças Armadas, mas pelo TSE ter sinalizado que não pretende aprofundar a discussão", disse ainda. No documento encaminhado ao presidente do TSE, Edson Fachin, o general afirma que os militares fizerem propostas "plausíveis, em vários
níveis, desde o técnico até o de governança". PÁGINA 3

Aliado de Bolsonaro defendeu urnas eletrônicas
O presidente do PL, Valdermar Costa Neto, já divulgou um vídeo para defender, de forma enfática, as urnas eletrônicas. Elas são hoje alvo
de desconfiança do presidente Jair Bolsonaro (PL), que levanta suspeitas contra o sistema de votação sem apresentar provas. Na peça, publicada em setembro do ano passado e que voltou a circular nesta semana, o dirigente da sigla explica os motivos para o PL ter dado a segunda
maior votação da Câmara dos Deputados contra a implementação do
voto impresso. Neste ano, para agradar a Bolsonaro, o PL concordou

em contratar um instituto para fazer uma auditoria independente das
urnas eletrônicas. O chefe do Executivo já disse, em tom de ameaça,
que os resultados da análise podem complicar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se a empresa constatar que é "impossível auditar o processo". Em 2021, Costa Neto afirmou que o voto impresso custaria uma
fortuna para o país e abriria margem para que pessoas com "espírito de
porco" tentassem manipular o pleito. "As urnas já custaram muito para o Brasil, e nós temos controle das urnas. PÁGINA 3
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R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA (5)
CDI
12,75% 0,33
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,2453

0,52% (mai.) EURO turismo
0,28% (mai.) Compra: 5,2650
Venda: 5,4450
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 09/jun Compra: 4,9836
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DÓLAR turismo
Venda: 5,2459 Compra: 4,9806
Venda: 5,1606
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MERCADOS

Dólar avança e Bolsas
mundiais caem com
temor da inflação
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
Os principais mercados de
ações globais registraram forte
baixa nesta sexta-feira, após a
divulgação de preços ao consumidor nos Estados Unidos e
a retomada de restrições para
contenção da Covid na China
indicarem aos investidores
que os juros das principais
economias globais continuarão subindo em um esforço
para frear a inflação mundial.
Em queda durante toda a
sessão, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespas), cedeu
1,51%, a 105.481 pontos, na
sexta baixa seguida. Na semana, o índice teve perdas de 5%.
Já o dólar comercial avançou 1,44%, cotado a R$ 4,989
na venda, com alta de 4,41%
no acumulado da semana.
Entre os destaques negativos do mercado doméstico, as

ações ordinárias da Eletrobras
desabaram 4,74%, valendo R$
41,00, um dia após a companhia ter fixado em R$ 42 o preço
do papel em uma oferta pública
que resultou na sua privatização, movimentando R$ 29,29
bilhões. O valor definido na
oferta pública ficou um pouco
abaixo da cotação de R$ 43,04
do fechamento na véspera.
O ajuste para baixo, após a
fixação inferior à cotação da
véspera, e o ambiente negativo para negócios no exterior
explicam a queda nesta sexta,
segundo Heitor Martins, especialista em renda variável na
Nexgen Capital.
Em Nova York, o indicador
de referência S&P 500 afundou
2,91%, enquanto o Nasdaq caiu
3,52% e o Dow Jones cedeu
2,73%. Na Europa, as Bolsas de
Londres, Paris e Frankfurt mergulharam 2,12%, 2,69% e
3,08%, respectivamente.

PMC

Comércio varejista
cresce 0,9% em abril
VITOR ABDALA/ABRASIL
O volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 0,9% de março para abril
deste ano. Segundo dados da
Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC), divulgados nesta sextafeira pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), esta é a quarta alta consecutiva do indicador.
Também foram registrados
crescimentos na média móvel
trimestral (1,2%), na comparação com abril de 2021 (4,5%), no
acumulado do ano (2,3%) e no
acumulado de 12 meses (0,8%).
Quatro das oito atividades
pesquisadas tiveram alta na
passagem de março para abril:
móveis e eletrodomésticos
(2,3%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos
e de perfumaria (0,4%) e outros artigos de uso pessoal e
doméstico (0,1%).
Por outro lado, quatro atividades tiveram queda no volume de vendas: combustíveis e
lubrificantes (-0,1%), hiper, supermercados, produtos ali-

mentícios, bebidas e fumo (1,1%), livros, jornais, revistas e
papelaria (-5,6%) e equipamentos e material para escritório informática e comunicação (-6,7%).
A receita nominal do varejo
cresceu 1,3% na comparação
com março, 22,3% em relação
a abril de 2021, 16,8% no acumulado do ano e 14,5% no acumulado de 12 meses.
O varejo ampliado, que também mede as atividades de veículos e materiais de construção, cresceu 0,7% de março para abril. Veículos, motos, partes
e peças recuaram 0,2% e material de construção caiu 2%.
O comércio varejista ampliado também cresceu 1,1%
na média móvel trimestral,
1,5% na comparação com abril
do ano passado, 1,4% no acumulado do ano e 2,2% no acumulado de 12 meses.
A receita nominal do varejo
ampliado apresentou altas na
comparação com março
(1,3%), em relação a abril de
2021 (18,7%), no acumulado
do ano (16,5%) e no acumulado de 12 meses (16,8%).

Rendimento dos brasileiros
é o menor desde 2012
MARIANA TOKARNIA/ABRASIL

N

o segundo ano de
pandemia, em 2021, o
rendimento médio
dos brasileiros caiu para o menor patamar registrado desde
2012. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal real domiciliar per
capita em 2021 foi de R$ 1.353.
Em 2012, primeiro ano da série
histórica da pesquisa, esse rendimento era o equivalente a R$
1.417. Em 2020, no primeiro ano
de pandemia, era de R$ 1.454.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Rendimento de todas as fontes 2021,
divulgados nesta sexta-feira. Esses valores referem-se a uma
média de quanto recebe cada
um dos brasileiros, por mês. Os
valores de anos anteriores são
atualizados pela inflação do período para que possam ser comparados. Esses rendimentos tratam-se de médias, o que significa que há grupos que ganham
mais, grupos que ganham menos e ainda aqueles que não
possuem rendimento.
A pesquisa mostra que, em
média, os brasileiros estão recebendo menos e também que me-
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nos brasileiros possuem algum
rendimento. O percentual de
pessoas com rendimento na população do país caiu de 61% em
2020 para 59,8% em 2021, o mesmo percentual de 2012 e também
o mais baixo da série histórica.
O IBGE considera no levantamento os rendimentos provenientes de trabalhos; de aposentadoria e pensão; de aluguel e
arrendamento; de pensão alimentícia, doação e mesada de
não morador; além de outros
rendimentos.
Considerados apenas os brasileiros que possuem rendimento, a média mensal registrada
em 2021 foi R$ 2.265, segundo o
IBGE, a menor da série histórica. As menores médias desde
2012 entre as pessoas com rendimento também foram registradas em aposentadoria e pensão, com média de R$1.959 e em
outros rendimentos (R$ 512).
TRABALHO
Entre 2020 e 2021, a participação do trabalho na composição do rendimento médio aumentou de 72,8% para 75,3%.
Mas, apesar do aumento da população ocupada, a massa do
rendimento mensal real de todos os trabalhos caiu 3,1%, indo
de R$ 223,6 bilhões para R$

216,7 bilhões, no período.
“A pandemia afetou muito o
mercado de trabalho em 2020
por causa do isolamento social
que teve que ser feito para frear
a pandemia. Então, o mercado
de trabalho perdeu muita ocupação. O mercado de trabalho
está retomando, mas o ritmo
ainda está menor do que o de
2019”, diz a analista da pesquisa
Alessandra Scalioni Brito.
Alessandra aponta ainda a
inflação como um dos fatores
que impactaram os rendimentos dos brasileiros, tanto provenientes do trabalho quanto de
outras fontes, como aposentadorias, pensão alimentícia, entre outras. Em 2021, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), considerado a
inflação oficial do país, foi de
10,06% - a maior taxa acumulada no ano desde 2015.
AUXÍLIO EMERGENCIAL
Enquanto a participação do
trabalho aumentou, a participação de outros rendimentos encolheu. A pesquisa de 2021 mostra que o percentual de domicílios com alguém recebendo recursos de programas sociais, como o auxílio emergencial, caiu
de 23,7% para 15,4%.
De acordo com a pesquisa, a

OCDE aprova plano de adesão
do Brasil e de outros países
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) concedeu, nesta
sexta-feira, aval para que o Brasil
e outros países ingressem no grupo, que reúne as economias mais
industrializadas do planeta. Na
reunião desta sexta-feira, em Paris, a entidade aprovou os “roteiros de acessão” do Brasil e de
mais quatro países: Peru, Bulgária, Croácia e Romênia.

Esse roteiro representa um
plano de adesão apresentado
pelo país, que será avaliado por
comitês da OCDE nos próximos
anos. “Com a aprovação do ‘roteiro de acessão’, caberá ao Brasil a redação de ‘memorando
inicial’ com informações sobre a
convergência do país aos instrumentos normativos da organização”, informaram, em comunicado, os Ministérios da Econo-

mia, das Relações Exteriores e a
Casa Civil.
A nota conjunta explicou os
passos a seguir. Agora, a OCDE
examinará se as políticas de cada país cumprem as diretrizes
da organização e proporá ajustes, se necessário, até o processo
de adesão plena. “Na sequência,
terá início o exame das políticas
e práticas nacionais pelos comitês temáticos da organização.

PRIVATIZAÇÃO

sinaliza a tendência da produção industrial para os próximos
meses.
Todos os componentes do
índice subiram. O Índice de
Condições Atuais avançou 2,1
pontos, de 49,4 pontos para 51,5.
Ao ultrapassar o ponto de corte
de 50 pontos, o índice demonstra transição de uma percepção
negativa para uma percepção
positiva do setor industrial em
relação às condições atuais em
relação aos últimos seis meses.
O Índice de Expectativas, que
mede as previsões dos empresários para os próximos seis meses, avançou um ponto, para 61.

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O ex-ministro Alexandre Padilha afirmou na quinta-feira passada a empresários que o processo
de privatização da Eletrobras não
acabou e ainda pode ser questionado na Justiça. Ele disse haver
"irregularidades explícitas", mas
não as especificou.
Ainda assim, questionado se o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) poderia rever a venda
da estatal, afirmou que "Lula nunca foi um rasgador de contratos".
"Não contamos com o ovo antes de a galinha botar. Tem muitas
irregularidades explícitas nesse
processo de privatização da Eletrobras que poderão ser questionadas na Justiça. Inclusive, acredito que o investidor que vai colocar o dinheiro nessa privatização

Nessa fase, o Brasil terá a oportunidade de revisitar políticas e
iniciativas nacionais à luz das
diretrizes e recomendações da
OCDE”, esclareceu.
A entrada definitiva dos países com os planos de adesão
aprovados levará pelo menos
dois anos. O ingresso na organização dependerá do consenso
dos 38 países que compõem a
OCDE.

INFLAÇÃO

CNI

Apesar da queda recente da
atividade industrial, a confiança
do empresário da indústria aumentou e atingiu o maior nível
desde outubro do ano passado.
Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu 1,3 ponto
em junho, de 56,5 para 57,8.
O índice está acima da média
história, de 54,2 pontos. O Icei
tem linha divisória de 50 pontos,
indicando confiança acima desse nível e falta de confiança
abaixo desse valor. Divulgado
mensalmente, o indicador antecede o desempenho industrial e

DESIGUALDADE
A pesquisa aponta também
as desigualdades de rendimento
entre as regiões do Brasil. Em todas elas houve queda no rendimento médio mensal real domiciliar per capita entre 2020 e
2021. Enquanto na região Sudeste essa renda passou de R$
1.742 para R$ 1.645 e na região
Sul, de R$ 1.738 para R$ 1.656;
na região Norte passou de R$
966 para R$ 871 e na região Nordeste, de R$ 963 para R$ 843. Na
região Centro-Oeste a variação
foi de R$ 1.626 para R$ 1.534.

ECONÔMICO

Quem puser dinheiro na
Eletrobras dará tiro no escuro,
diz
Padilha
a
empresários
Empresário industrial
segue mais confiante

queda do rendimento mensal
domiciliar per capita foi mais intensa entre as classes com menor rendimento. Em 2021, o rendimento médio do 1% da população que ganha mais era 38,4
vezes maior que o rendimento
médio dos 50% que ganham menos. O rendimento médio mensal daqueles com maior renda
era de R$ 15.940; já entre os que
ganham menos, era de R$ 415.
No início da pandemia do
novo coronavírus, em 2020, essa
razão reduziu para 34,8 vezes,
atingindo o menor valor desde
2015. Isso ocorreu, segundo o
IBGE, sobretudo por conta de
outros rendimentos, como o auxílio emergencial.

cheia de irregularidades pode estar dando um tiro no escuro", declarou.
Padilha participou nesta quinta de um jantar com empresários
do grupo Esfera, que tem promovido conversas com candidatos
nas eleições de 2022 e seus representantes. O ex-ministro tem sido
escalado para essa missão por ter
sido o titular de Relações Institucionais na gestão petista.
Ele ressaltou ainda que Lula
tem apreço pela Eletrobras por
acreditar que, sem ela, não teria
sido possível universalizar o acesso à energia elétrica.
"Não teria acontecido o Luz
Para Todos se não tivesse o empenho e a disposição de uma empresa pública como a Eletrobras,
de viabilizar esse programa. Lula
tem uma preocupação muito

grande com a manutenção do
acesso à energia à população
mais pobre, às regiões mais pobres", disse na ocasião.
Segundo o ex-ministro, Lula
classificou como inadmissível o
apagão vivido no Amapá em novembro de 2020, quando 13 municípios tiveram o abastecimento
comprometido por 21 dias.
"Para ele, seria inadmissível o
que aconteceu no estado do Amapá, que teve a privatização da sua
estatal, ficou num apagão de luz, à
mercê de uma empresa privada
que não se responsabilizou em
garantir luz para um estado inteiro", declarou.
Embora tenha lamentado e
apontado problemas na privatização da Eletrobras, garantiu que
Lula cumprirá contratos, caso o
processo seja concluído.

Pacheco diz
que congelar
preços 'não
é o caminho'
O senador Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), presidente da República em exercício, afirmou
nesta sexta-feira que não acredita na efetividade do congelamento de preços para conter a
inflação e acrescentou que
"não é esse o caminho".
A fala acontece um dia após
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) e o ministro da Economia
Paulo Guedes pedirem para
empresários do setor de supermercados segurarem os preços
dos itens que compõem a cesta
básica. As empresas, porém,
deveriam "fixar preços que sejam justos" e não buscar "lucros abusivos". "(O Brasil tem)
um problema de dois dígitos:
de juros a dois dígitos, inflação
a dois dígitos e, em alguns lugares, gasolina a dois dígitos",
completou.

Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de junho de 2022
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País/São Paulo

OUTONO - SÁBADO: Nublado com
possibilidade de garoa. Noite com nebulosidade.
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General da Defesa usa Forças
Armadas para pressionar TSE

DE

CONGONHAS

Avança debate
para cobrar taxa de
poluição de aviões
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

MATEUS VARGAS E
CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS

Instituto indicado por Bolsonaro
quer mudar regras do TSE

O

ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, apresentou
nesta sexta-feira uma tréplica ao
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na discussão sobre as eleições e disse que as Forças Armadas "não se sentem devidamente prestigiadas".
O documento rebate análise
do tribunal que apontou erros de
cálculos e confusões de conceitos
ao rejeitar, em maio, sete propostas dos militares de mudanças
nos procedimentos das eleições.
A Defesa reforçou as suas propostas ao TSE no momento em
que Bolsonaro amplia os questionamentos ao processo eleitoral e
faz insinuações golpistas.
Nogueira afirma que as propostas dos militares não foram
discutidas tecnicamente. "Até o
momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE
para integrar a CTE (Comissão de
Transparência das Eleições)",
afirma o ministro.
"Até o momento, não houve a
discussão técnica mencionada,
não por parte das Forças Armadas, mas pelo TSE ter sinalizado
que não pretende aprofundar a
discussão", disse ainda.
No documento encaminhado
ao presidente do TSE, Edson Fachin, o general afirma que os militares fizerem propostas "plausíveis, em vários níveis, desde o técnico até o de governança".
Ele ainda diz que é "sabido"
que qualquer sistema eletrônico
precisa ser atualizado. "Não basta, portanto, a participação de observadores visuais, nacionais e estrangeiros, do processo eleitoral",
escreveu o general.
Bolsonaro tem criticado a decisão do TSE de ampliar o núme-

MARIANNA HOLANDA E
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS
O Instituto Voto Legal quer mudar regras do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) antes de realizar a auditoria e a fiscalização das eleições de
2022. A empresa foi indicada pelo PL, partido
do presidente Jair Bolsonaro, para acompanhar
a disputa e é peça-chave do mandatário em sua
estratégia de ataques ao sistema.
Na linha golpista que tem adotado, Bolsonaro já disse, em tom de ameaça, que os resultados
da análise da empresa podem complicar o TSE,
se ficar constatado que é "impossível auditar o
processo".
O plano de trabalho entregue ao tribunal pa-

ro de missões de observações e de
convites para especialistas e entidades de outros países acompanhem o pleito deste ano.
Na reação mais forte ao discurso golpista de Bolsonaro e
aos questionamentos das Forças
Armadas, o ministro Fachin, declarou, em maio, que a eleição é
assunto civil e de "forças desarmadas".
Nogueira também afirma que
uma das divergências entre os militares e as Forças Armadas tratase apenas de "discussão de caráter técnico e metodológico e não
de um equívoco, como citado nas
respostas técnicas do TSE."
O general se referia à discussão sobre o índice de confiabilidade dos testes de integridade
das urnas, que são feitos no dia
da eleição. Os militares somaram, no cálculo, o número de
urnas de reserva técnica, enquanto o TSE afirmou que a
conta correta deve considerar

ra credenciamento do instituto sugere alterar
três artigos da resolução da corte sobre procedimentos de auditoria.
Um dos pedidos do Voto Legal é a permissão
para usar computadores portáteis conectados
à internet. Na regra atual, o trabalho deve ser
feito "em ambiente controlado, sem acesso à
internet".
No documento de 16 páginas, o instituto
também sugere que o TSE libere o uso de produtos de "monitoramento da integridade dos arquivos e programas que compõem o sistema
eleitoral".
Esses programas, segundo o plano, teriam
poder de gravar dados sobre o "comportamento
dos arquivos e programas".

aquelas que estarão disponíveis
nas seções eleitorais.
Nogueira também afirma que o
TSE deve facilitar e incentivar a auditoria "por outras entidades" do
processo eleitoral, "principalmente por partidos políticos". A sugestão ocorre no momento em que o
PL, partido de Bolsonaro, tenta
credenciar no tribunal um instituto para realizar essa auditoria.
A Defesa voltou a cobrar que
o modelo de 2020 da urna eletrônica, que também será usado
no pleito deste ano, seja submetido a testes públicos de segurança. O TSE encerrou no mês
passado este tipo de teste, que
simula ataques hackers e inclui
ações de peritos da Polícia Federal, mas utilizou modelo anterior da urna, que também fará
parte do pleito de outubro.
O tribunal afirma que o modelo mais recente da urna é uma
versão aperfeiçoada daquele que
foi submetido ao teste, o que dis-

pensaria essa nova bateria de
análises. Ainda argumenta que a
urna nova tem uma série de certificações e será submetida a outros
tipos de testes de segurança.
A resposta ao TSE foi elaborado por Nogueira com base num
outro documento que o Comando de Defesa Cibernética enviou
no início da semana pro ministro
Paulo Sérgio.
A iniciativa partiu do Exército,
que sentiu que o general Heber
Portella, representante da Defesa
na CTE, e sua equipe foram ridicularizados na resposta dada em
maio pelo tribunal, que apontou
erros de cálculo nas análises das
Forças Armadas.
Em agosto do ano passado,
Luís Roberto Barroso, então presidente do TSE, convidou as Forças Armadas a participarem da
CTE, grupo que também reúne
especialistas e representantes do
Congresso, Polícia Federal e de
outras entidades.

Costa Neto já disse que Bolsonaro foi eleito
e 'ninguém tem como reclamar' das urnas
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
O presidente do PL, Valdermar Costa Neto, já divulgou um
vídeo para defender, de forma
enfática, as urnas eletrônicas.
Elas são hoje alvo de desconfiança do presidente Jair Bolsonaro (PL), que levanta suspeitas
contra o sistema de votação sem
apresentar provas.
Na peça, publicada em setembro do ano passado e que voltou a
circular nesta semana, o dirigente
da sigla explica os motivos para o
PL ter dado a segunda maior vota-

Nota
PERÍCIA VAI ANALISAR
MATERIAL ORGÂNICO
RECOLHIDO EM BUSCAS
NO AMAZONAS
A Polícia Federal (PF) no
Amazonas, que coordena as
forças de segurança na
Operação Javari, informou
nesta sexta-feira que equipes
de busca encontraram
material orgânico,
"aparentemente humano", em
uma área próxima ao porto de
Atalaia do Norte. Ainda não
se sabe se a amostra
recolhida tem relação com o
desaparecimento do jornalista
britânico Dom Phillips e do
indigenista Bruno Araújo
Pereira. O material foi
encaminhado para análise
pericial pelo Instituto Nacional
de Criminalística da Polícia
Federal, que também realizará
perícia em vestígios de sangue
encontrados na embarcação
de Amarildo da Costa de
Oliveira, 41 anos, conhecido
como "Pelado", suspeito de
envolvimento no caso.

ção da Câmara dos Deputados
contra a implementação do voto
impresso.
Neste ano, para agradar a Bolsonaro, o PL concordou em contratar um instituto para fazer uma
auditoria independente das urnas
eletrônicas.
O chefe do Executivo já disse,
em tom de ameaça, que os resultados da análise podem complicar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se a empresa constatar que
é "impossível auditar o processo".
Em 2021, Costa Neto afirmou
que o voto impresso custaria uma

CPI
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fortuna para o país e abriria margem para que pessoas com "espírito de porco" tentassem manipular o pleito.
"As urnas já custaram muito
para o Brasil, e nós temos controle das urnas. (Em) todas as
eleições são sorteadas urnas (e
são pleitos em) que os partidos
são convidados, junto com a Polícia Federal, para checar as urnas", diz no vídeo.
"Isso não se trata de ser contra
ou a favor do Bolsonaro. Se trata
de defender os interesses do país,
porque essa estrutura de voto nas

urnas eletrônicas é caríssima. E isso já está pronto, não temos que
gastar, só temos que verificar e
checar essas urnas", continua.
O presidente do PL ainda diz
que "ninguém pode reclamar" do
sistema de votação atual, nem
mesmo Jair Bolsonaro. "Não pode
reclamar. Ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com mais
53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não
tem como reclamar. O voto impresso ia só trazer prejuízo para o
Brasil", afirma.

COVID

Depois da criação da taxa de
poluição para os aviões que
passam pelo aeroporto de Guarulhos, o secretário-executivo
de Mudanças Climáticas da
Prefeitura de São Paulo, Antonio Fernando Pinheiro Pedro,
diz que foi montado um grupo
de discussão com prefeitos, secretários e técnicos de outros
municípios do estado para estudar a expansão da cobrança para outros terminais.
A reunião aconteceu nesta
semana, após a Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil) marcar o leilão de concessão da 7ª
rodada de aeroportos, que inclui o terminal de Congonhas.
Para Pinheiro Pedro, ainda é
necessário estudar questões como a competência para a cobrança e fazer análises tributá-

VARÍOLA

DOS

rias, mas o assunto precisa ganhar abrangência nacional.
Ele afirma que há uma preocupação nos municípios com as
emissões de gases e com o impacto ambiental local provocado pelos terminais aeroportuários, especialmente no de Congonhas, na capital paulista, onde já existem engarrafamentos
nas ruas do entorno.
"Não é só decidir privatização e pronto. Tem investimentos, e eles precisam contemplar
as compensações ambientais",
diz o secretário.
Ele afirma que o debate é um
caminho sem volta. "Nós vamos
precisar enfrentar essa discussão. Já temos uma frota de helicópteros dessa dimensão em
São Paulo e, no futuro, teremos
mais uma camada com a perspectiva dos drones e veículos
aéreos", afirma.

MACACOS

Garcia diz não haver
motivo para pânico
O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB-SP), disse nesta sexta-feira não haver
motivo para pânico após a confirmação do primeiro caso da
varíola dos macacos no Brasil.
O caso foi registrado em São
Paulo. Garcia também afirmou
ter comunicado o Ministério
da Saúde para acionar os protocolos nas fronteiras do país.
"Não há motivos para ter pânico. Ontem nós identificamos,
com a contraprova do Adolfo
Lutz, o primeiro caso dessa varíola no Brasil. É de um homem
de 41 anos que veio da Europa,
visitou países como Espanha e
Portugal, portanto trouxe pra
cá esse vírus. Existe todo um
protocolo para a proteção desse indivíduo infectado" afirmou o governador em coletiva
à imprensa em Barretos.
"Nós temos outro caso suspeito, que é de uma mulher de
26 anos. O fato é que não existe
motivo para pânico no estado
de São Paulo. Já comuniquei
ao Ministério da Saúde para ligar os protocolos nas fronteiras, para que tenhamos atenção com a varíola dos macacos", acrescentou.
A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo confirmou
ontem o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil, após o
resultado do exame de contraprova, realizado pelo Instituto
Adolfo Lutz, dar positivo.
O caso identificado é de um
homem de 41 anos, residente
da cidade de São Paulo, com
histórico de viagem para Portugal e Espanha, e que está internado no Instituto Emílio Ribas.
Em nota, a pasta afirmou

que todos os contatos do paciente têm sido monitorados
pelas equipes de vigilância.
O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual e a prefeitura de São Paulo informaram que também investigam
desde a semana passada o possível caso de infecção da doença por uma mulher de 26 anos,
também moradora da capital.
COMO OCORRE
A varíola dos macacos é
uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Esse
contato pode ser, por exemplo,
pelo abraço, beijo, massagens,
relações sexuais ou secreções
respiratórias próximas e por
tempo prolongado.
"A transmissão também
ocorre por contato com objetos, tecidos (roupas, roupas
de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo
doente. Não há tratamento
específico mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidado e observação das lesões", informou o governo de São Paulo
em nota.
PREVENÇÃO
- Evitar contato próximo/íntimo com a pessoa doente até
que todas as feridas tenham cicatrizado;
- Evitar o contato com qualquer material, como roupas de
cama, que tenha sido utilizado
pela pessoa doente;
- Higienização das mãos, lavando-as com água e sabão
e/ou uso de álcool gel.

PGR pede para arquivar
SP
registra
aumento
de
apuração contra Ricardo Barros
licenças por Covid-19
por suspeita com vacina
ÀREA

MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
A Procuradoria-Geral da República defendeu o arquivamento de apuração sobre as
suspeitas relacionadas ao líder
do governo na Câmara, Ricardo
Barros (PP-PR), em negociações
para a compra da vacina Convidecia, intermediada pela Belcher Farmacêutica.
Em manifestação enviada ao
Supremo Tribunal Federal nesta
sexta-feira, a vice-procuradorageral da República, Lindôra
Araújo, afirmou que, esgotadas
as investigações preliminares,
"constata-se que os fatos em
apuração não ensejam a instau-

ração de inquérito" perante a
corte.
"Considerando-se que inexistem indícios mínimos para se
afirmar que o representado Ricardo Barros tenha atuado em
benefício de pretensões privadas, não se depreende a existência do interesse de agir apto a ensejar a continuidade deste procedimento", afirmou Lindôra.
Em uma rede social, o parlamentar afirmou "A verdade:" reproduzindo na sequência a íntegra do trecho acima de autoria
da representante da PGR.
A apuração que mira Barros
foi aberta a partir do relatório final da CPI da Covid, instalada

no ano passado no Senado. A relatora do caso no Supremo é a
ministra Rosa Weber.
O documento foi entregue ao
procurador-geral da República,
Augusto Aras, no final de outubro. As apurações da Procuradoria, porém, começaram de fato no início deste ano. Aras alegou demora no repasse à PGR
de todas as informações reunidas pela comissão.
O chefe do Ministério Público
Federal comunicou ao Supremo
a abertura de dez procedimentos para apurar as sugestões de
indiciamento aprovadas pela
CPI. Entre os investigados está o
presidente Jair Bolsonaro (PL).

DE SAÚDE

A prefeitura de São Paulo
informou nesta sexta-feira que
na quarta-feira passada 1.411
profissionais da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) estavam afastados por Covid-19,
representando 777 casos, e
síndrome gripal, 634 casos. A
pasta conta com um total de
107.428 funcionários.
Em todo o mês de maio, foram afastados 1.795 profissionais com esses dois diagnósticos, sendo 514 por covid-19 e
1.281 por síndrome gripal. Já
em abril, foram 947 afastamentos: 132 por covid-19 e 815
por síndrome gripal.
A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo informou
que 2,4% dos profissionais de

saúde de unidades estaduais
estão afastados por confirmação de Covid-19 e pelas demais
síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). No início de
maio, os dados apontavam
2,2% de afastamentos pelos
mesmos motivos.
De acordo com o Protocolo
de Assistência e de Segurança
das equipes, a pasta determina que qualquer profissional
com suspeita da doença seja
afastado imediatamente para
recuperação de sua saúde e
prevenção dos demais sintomas. Disse ainda que tem garantido assistência e fortalecido os serviços de saúde estaduais, sem prejuízos no atendimento.

Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de junho de 2022
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Cardeal Tempesta
Orani João Tempesta, O.Cist
Arcebispo do Rio de Janeiro

Solenidade de
Corpus Christi
C

elebramos, no dia 16 de junho, quinta-feira, após a
Solenidade da Santíssima Trindade, a grande festa
popular de Corpus Christi, que sempre ocorre 60 dias
após a Quinta-Feira Santa, ou seja, após a instituição da
Eucaristia. É um modo de solenizar o que foi realizado
de maneira mais discreta na Semana Santa, desta vez, fazendo a marcha com Cristo na Eucaristia pelas ruas de
nossas cidades. A quinta-feira é o dia dedicado à Eucaristia, normalmente, nesse dia, as paróquias promovem
adoração ao Santíssimo Sacramento e a bênção com o
Santíssimo Sacreamento. Por isso, a Solenidade de Corpus Christi é uma data móvel, ou seja, depende de quando ocorreu a Quinta-Feira Santa.
Temos que celebrar com alegria a Solenidade de Corpus Christi, pois ela é a razão da nossa fé, é a Festa do
Corpo e Sangue de Cristo, o dom que Ele nos deixou em
memória na última ceia e o que recordamos em todas as
missas. Na contemplação do rosário, nos mistérios de
quinta-feira, que são os luminosos, o quinto mistério recorda a instituição da Eucaristia. Ele se dá em alimento a
nós, é o verdadeiro pão e a verdadeira bebida que nos sacia para a vida eterna.
Celebremos com alegria essa data, testemunhemos a
nossa fé, participemos da missa e da procissão de Corpus Christi. Temos que viver esses momentos para testemunhar às pessoas a razão da nossa fé, em quem cremos. Por ser um dia santo de guarda, devemos ir à missa
de preceito e participar da procissão.
Esse ano, depois de dois anos de pandemia, as paróquias poderão celebrar melhor e presencialmente essa
solenidade, confeccionando os tapetes de Corpus Christi, e as igrejas poderão ficar repletas de fiéis. É bela a procissão de Corpus Christi ao final da tarde, o povo de Deus
com as velas acesas, cantando, rezando e testemunhando a fé, e, à frente, o Santíssimo Sacramento. O Ostensório tem a forma de um ‘sol’ que vem para iluminar as
nossas vidas, na procissão. Ele vai à frente iluminando o
nosso caminho e a nossa vida.
Em nossa arquidiocese, o tema da Solenidade de Corpus Christi é “Pão em todas as mesas”, e o lema é “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre
eles” (At 2,46). É tradição que nessa procissão se façam
arrecadações de alimentos para os pobres.
Sem a Eucaristia, a Igreja não existiria, e sem os sacerdotes não teríamos a Eucaristia, por isso rezemos para
que nunca faltem os sacerdotes para consagrarem a Eucaristia para o povo de Deus e dessa forma a Igreja possa
continuar a sua missão de testemunhar Jesus Cristo. É
dia de rezar pela perseverança das vocações.
A Festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade,
que acontece no domingo depois de Pentecostes.
Mas a data da Solenidade de Corpus Christi surgiu
quando a Igreja se deu conta de que era necessário que
os fiéis sentissem a presença real de Jesus Cristo na hóstia santa. Passa o tempo e torna-se importante reafirmar
antigas certezas diante de um mundo em mudanças. Entre as possíveis origens para a Solenidade de Corpus
Christi está a história de um sacerdote chamado Pedro
de Praga, que questionava a presença real de Jesus Cristo
na hóstia consagrada. Ele decidiu ir em peregrinação ao
túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, em Roma, para pedir o dom da fé. No caminho rumo a Itália, quando celebrou a Eucaristia, a dúvida veio novamente. No entanto,
no momento da consagração a resposta veio como um
milagre, a hóstia branca tornou-se carne viva, respingando sangue, manchando o corporal, o sanguíneo e a
toalha do altar. Diante desse fato, o Papa Urbano IV pediu que os objetos “milagrosos” fossem para Oviedo, na
Espanha, em solene procissão, que foi a primeira com sinais de Eucaristia.
A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do
povo de Deus, rumo à terra prometida, com a arca da
aliança à frente, que para nós hoje é o Santíssimo Sacramento. O Antigo Testamento diz que o povo peregrino
foi alimentado com maná, no deserto. Com a instituição
da Eucaristia, o povo é alimentado com o próprio corpo
de Cristo. O maná só saciava a fome naquele momento, o
Corpo de Cristo nos sacia até a vida eterna.
O Dia de Corpus Christi é uma oportunidade para os
cristãos celebrarem um dos sacramentos que fundamentam a nossa fé católica, ou seja, a Eucaristia. A expressão Corpus Christi vem do latim e quer dizer Corpo
de Cristo. Muito mais do que a ocasião das famosas procissões pelos “tapetes”, a data é um convite à reflexão sobre a obra que Jesus Cristo nos deixou.
Ao final da celebração deste ano, divulgaremos uma
breve carta organizando a celebração do centenário do
primeiro Congresso Eucarístico Nacional ocorrido no
Rio de de Janeiro, em 1922, com uma bela participação
dos arcebispos e bispos do Brasil e uma bela mensagem
do Papa. A Igreja, que vai se organizando após o padroado, tem nestes tempos um grande momento de impulso.
Vamos celebrar com alegria esses momentos.
A Solenidade de Corpus Christi nos leva ainda a entender sobre a partilha, pois da mesma forma que partilhamos a Eucaristia, temos que partilhar com os irmãos
o pão material. Temos que estar atentos às necessidades
do próximo. Que o tema da nossa 96ª Semana Eucarística Arquidiocesana nos motive: “Pão em todas as mesas”.
Os alimentos arrecadados na procissão serão encaminhados pelo Vicariato da Caridade Social para alimentar
nosso povo. Faz também eco ao Congresso Eucarístico
de Recife que ocorrerá em novembro deste ano na capital de Pernambuco.
Celebremos com alegria a Solenidade de Corpus Christi e testemunhemos a razão da nossa fé para todas as pessoas. Peçamos a Jesus que nunca falte esse alimento “salutar” para nós e que nos sacia até a vida eterna. Amém.

OUTONO - SÁBADO: Chuvoso durante o dia.
Manhã
À noite pode chuver e ficar nublado.
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Origem da Covid-19 em
acidente de laboratório
deve ser apurada
A

Organização Mundial
da Saúde (OMS) recomendou investigação
aprofundada sobre a hipótese
de a Covid-19 ter tido origem em
um acidente de laboratório, um
ano depois de ter considerado a
possibilidade "extremamente
improvável".
A posição indica possível revisão da avaliação inicial da agência
da ONU sobre as origens da pandemia e ocorre depois de críticos
terem acusado a OMS de descartar, com demasiada rapidez, ou
subestimado a teoria de que o vírus pode ter tido origem no Instituto de Virologia de Wuhan, cidade do centro da China onde os
primeiros casos da doença foram
diagnosticados, no fim de 2019.
A OMS concluiu, no ano passado, que a hipótese era "extremamente improvável".
Muitos cientistas defenderam
ser mais provável que o novo coronavírus tenha sido transmitido
a humanos a partir de morcegos,
possivelmente com outro animal
como intermediário.
No entanto, em relatório divulgado nessa quinta-feira passada,
o grupo de especialistas da OMS
disse que faltam ainda "dadoschave" para apurar como a pandemia de covid-19 começou.
Os cientistas disseram que
"permanecerão abertos a toda e
qualquer evidência científica que
se torne disponível no futuro, para permitir testes abrangentes de
todas as hipóteses razoáveis".
Observaram que, como os acidentes de laboratório no passado
provocaram alguns surtos, a teoria, que foi altamente politizada,
não pode ser descartada.

Identificar a fonte de uma
doença pode levar anos. Demorou mais de uma década para os
cientistas identificarem as espécies de morcegos que serviram
como reservatório natural da
síndrome respiratória aguda
grave (SARS), outro coronavírus, detectado no Sul da China,
no fim de 2002.
O virologista Jean-Claude Manuguerra, do grupo da OMS que
investiga a origem da covid-19,
reconheceu que alguns cientistas
"podem ser avessos" à ideia de
investigar a teoria do laboratório,
mas que é preciso manter a
"mente aberta" para examinar
essa hipótese.
O relatório pode reacender
acusações de que a OMS aceitou
inicialmente, sem questionar, as
explicações do governo chinês,
no início do surto em Wuhan.
Alguns dos principais membros da OMS ficaram frustrados
com a China durante o surto inicial, mesmo depois de a agência
da ONU ter elogiado o presidente chinês, Xi Jinping. Também
ficaram frustrados pela forma
como a China procurou restringir a pesquisa sobre as origens
da pandemia.
O ex-presidente dos Estados
Unidos Donald Trump especulou
repetidamente -- sem qualquer
evidência -- que a covid-19 seria
originária de um laboratório chinês, e acusou a OMS "de conluio"
com a China para encobrir o surto
inicial.
Especialistas, citados pela
agência de notícias Associated
Press, disseram que nenhum estudo foi fornecido à OMS que avaliasse a possibilidade de a covid-

19 ter resultado de uma fuga de
um laboratório.
Jamie Metzl, que integra grupo
consultivo da OMS não relacionado com as investigações, sugeriu
que os países do G7 criassem
equipe própria para pesquisar as
origens do vírus, alegando que a
organização não tem autoridade
política, experiência e independência para realizar uma avaliação tão crítica.
Metzl saudou o pedido da
OMS para uma investigação mais
aprofundada sobre a teoria do laboratório, mas disse ser insuficiente: "O governo chinês se recusa ainda a partilhar dados brutos
essenciais e não permite uma auditoria completa e necessária dos
laboratórios de Wuhan".
O grupo de cientistas da OMS
encarregados de investigar a origem do coronavírus disse serem
necessárias várias abordagens,
incluindo estudos que avaliam o
papel de animais selvagens, e estudos ambientais em locais onde
o vírus pode ter se alastrado pela
primeira vez, como o mercado
de frutos do mar de Huanan, em
Wuhan.
Em março de 2021, a OMS divulgou relatório sobre as origens
da covid-19, depois de uma visita
de cientistas internacionais à China. O relatório concluiu que a
doença provavelmente passou de
morcegos para humanos, e que
não havia provas que sugerissem
a origem em laboratório.
No entanto, depois de críticas
feitas pela comunidade científica,
incluindo alguns pesquisadores
da OMS, o diretor da agência reconheceu que era prematuro descartar a hipótese.

VATICANO

Viagem do Papa Francisco
à África em julho é adiada
A viagem do Papa Francisco à
República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, marcada
para o período de 2 a 7 de julho,
foi adiada indefinidamente por
causa de um problema no joelho
do pontífice, de 85 anos, informou o Vaticano nesta sexta-feira.
Um comunicado informou
que o adiamento foi decidido
"com pesar", a pedido dos médicos do papa que o tratam de ligamento rompido no joelho. A
condição o forçou a usar cadeira
de rodas no último mês.
A decisão foi tomada "para
não comprometer os resultados
da terapia que ele está fazendo
para o joelho", disse o porta-voz
Matteo Bruni.
O anúncio foi feito apenas alguns dias depois que o Vaticano
divulgou os nomes dos jornalis-
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tas que o acompanhariam na viagem. Os preparativos estavam
em andamento nos dois países.
O Vaticano não disse se a viagem agendada para o período de
24 a 30 de julho ao Canadá também seria afetada pelo problema.

Apesar da condição, o papa
tem mantido agenda regular de
audiências. Ele teve quatro audiências hoje, incluindo uma
com a presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der
Leyen.

GUERRA

Rússia procura pontos
fracos na defesa ucraniana
A Rússia está procurando
pontos fracos na defesa ucraniana perto do Rio Siverskyi Donets, no Leste do país, disse nesta sexta-feira o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano,
Oleksandr Motuzyanyk.
Ele afirmou à televisão nacional que as forças russas não
abandonaram as tentativas de
lançar operações na região.
Se a Rússia capturar as cidades de Sievierodonetsk e Lysychansk no Siverskyi Donets, ela
controlará Luhansk, uma das
duas províncias da região de
Donbas que Moscou reivindica
em nome dos separatistas.
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"O objetivo estratégico da
Rússia é a destruição completa
da Ucrânia. Eles não nos deixarão viver em paz", disse Motuzyanyk.
"A Federação Russa quer destruir completamente o Estado
ucraniano e instalar um governo
que possa controlar".
A Rússia já havia negado essas afirmações. Disse que sua
"operação militar especial" na
Ucrânia visa a desarmar e "desnazificar" o país vizinho. A Ucrânia e seus aliados chamam a invasão de guerra de agressão não
provocada.
Para Motuzyanyk, a situação

está mais calma no Sul, onde a
Rússia está tentando impor seu
domínio sobre uma porção de
território ocupado que abrange
as províncias de Kherson e Zaporizhzhia.
Nataliya Gumenyuk, portavoz das forças ucranianas no
Sul, afirmou que a Rússia tinha
40 mísseis de cruzeiro visando à
Ucrânia a partir do mar. Ela não
disse como obteve as informações e a Reuters não conseguiu
verificar seus comentários.
"Precisamos estar preparados para o aumento dos ataques com mísseis", disse ela à
televisão.
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LUXO

Polícia prende
pintores
assassinos de
idosa e diarista
A Polícia prendeu nesta
sexta-feira na favela de Acari,
zona norte do Rio, o pintor Jonatan Correia Damasceno,
que teria confessado envolvimento na morte de Martha
Maria Lopes Pontes, 77, e da
diarista Alice Fernandes da Silva, 51. As duas foram encontradas carbonizadas na tarde
de quinta-feira passada em
um apartamento de alto padrão na avenida Rui Barbosa,
no bairro do Flamengo, zona
sul do Rio de Janeiro.
Jonatan foi conduzido para
a Delegacia de Homicídios da
Capital. Jonatan contou que
ele e outro acusado do crime,
Willian Oliveira Fonseca, ficaram no apartamento com as
vítimas por cerca de três horas.
Na última quinta-feira,
Bombeiros foram acionados
às 16h52 para controlar um incêndio que atingia o imóvel
onde Martha morava, localizado no 12º andar, quando encontraram os corpos da idosa e
de sua diarista. Filho de Alice,
Diogo da Silva, 27, diz que viu
nas imagens das câmeras de
segurança dois homens entrando de máscara e boné no
prédio por volta das 13h30, horário em que a mãe enviou a
última mensagem no grupo da
família no WhatsApp. "Mandou mensagem brincando e,
depois disso, ela não falou
mais nada. Mandei mensagem
para ela e nada."
Ele diz que os dois homens
haviam prestado serviços como pintores no apartamento
de Martha e que teriam entrado no imóvel dizendo que haviam esquecido ferramentas
de trabalho. "A minha mãe,
com o coração bom, e a dona
Martha autorizaram a subida",
diz. Diogo da Silva diz que a filha da moradora contou a ele
que os pintores estariam coagindo Lopes a efetuar outros
pagamentos além do valor
combinado. "O serviço foi todo
feito e pago, só que eles estavam coagindo a dona Martha,
porque queriam mais dinheiro." Segundo ele, os pintores já
teriam ido pelo menos duas
outras vezes ao apartamento
querendo dinheiro. Em uma
das ocasiões, eles teriam colocado o pé na porta e ameaçado
a idosa, tentando extorquir dinheiro dela. Conforme Diogo
diz ter ouvido de um policial,
as duas foram encontradas
com ferimentos na garganta.
Ele acredita que a diarista
morreu tentando defender a
patroa. "Ela gostava muito da
dona Martha. Ela era uma pessoa disposta a ajudar todo
mundo. Provavelmente, esses
indivíduos tentaram algo com
a dona Martha e a minha mãe
entrou para defender ela", diz
Diogo, acrescentando que o
morador de um prédio vizinho
afirmou ter escutado um pedido de socorro.

Nota
BOLETIM APONTA
AUMENTO DE CASOS
DE COVID-19 NO RJ
O Panorama Covid-19 desta
semana, divulgado nesta
sexta-feira, pela Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de
Janeiro (SES-RJ) apresenta
cenário que indica tendência
de crescimento dos
indicadores precoces da
Covid-19, mas com
solicitação de leitos ainda em
patamares baixos. A análise
considera dados registrados
na semana de 29 de maio a
5 de junho. A SES informou
que acionou o plano de
contingência da Covid-19 e já
reverteu 30 leitos de
enfermaria e 10 de unidade
de terapia intensiva (UTI) no
Hospital Estadual Dr. Ricardo
Cruz, em Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense.

