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SEM DINHEIRO

Bolsonaro diz que servidores não terão reajuste
A quatro meses das eleições, o presidente Jair Bolso-

naro (PL) confirmou ontem que não haverá reajuste pa-
ra servidores neste ano. Ele disse, contudo, que ainda
está em estudo a possibilidade de dobrar o valor do auxí-

lio-alimentação de todas as categorias ainda em 2022.
"Lamentavelmente, não tem reajuste pra servidor”, dis-
se a jornalistas, em frente ao Palácio do Planalto. Ele não
detalhou, contudo, quanto custaria o incremento ao be-

nefício. Segundo Bolsonaro, não haverá reajuste por fal-
ta de recurso no orçamento. O governo estudava conce-
der um reajuste ainda mais generoso para carreiras poli-
ciais, que integram sua base de apoiadores.  PÁGINA 2

O aumento do preço de várias mercadorias importadas e as medidas
de lockdown na China afetaram a balança comercial brasileira em
maio. No mês passado, o país exportou US$ 4,943 bilhões a mais do que
importou. Nos cinco primeiros meses do ano, a balança comercial acu-
mula superávit de US$ 25,128 bilhões. Isso representa 6,4% a menos
que o registrado de janeiro a maio do ano passado (US$ 8,087 bilhões),

pelo critério da média diária. Em abril, o governo tinha aumentado para
US$ 111,6 bilhões a projeção de superávit comercial para 2022, por cau-
sa da valorização das commodities. O subsecretário de Inteligência e
Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão (foto), disse que a
próxima estimativa, a ser apresentada em julho, pode ser revisada para
baixo por causa do crescimento das importações. PÁGINA 2

Senado
aprova
projeto que
limita ICMS 

COMBUSTÍVEIS COMÉRCIO EXTERNO

O Senado aprovou ontem o
texto-base do projeto de lei com-
plementar que estabelece um te-
to para as alíquotas do ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) sobre
combustíveis, energia, teleco-
municações e transportes. A vo-
tação é uma derrota para os go-
vernadores, que buscaram arti-
cular alterações mais profundas
no texto que tinha vindo da Câ-
mara dos Deputados, argumen-
tando que a queda na arrecada-
ção poderia trazer problemas.
Por outro lado, é uma vitória do
grupo do presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), e do próprio governo do
presidente Jair Bolsonaro (PL),
que vem travando guerra com os
governos estaduais e atribuindo
aos estados a responsabilidade
pela alta dos preços dos com-
bustíveis. A estimativa é que a
aprovação do projeto de lei com-
plementar e de outras duas PECs
(Propostas de Emenda à Consti-
tuição) que tratam de combustí-
veis, ainda sem previsão de data
de votação, pode provocar que-
da no preço do litro da gasolina
de R$ 1,65 e de R$ 0,76 no litro do
diesel. O texto-base do projeto
de lei complementar foi aprova-
do por 65 votos a favor e 12 con-
trários -eram necessários 41 vo-
tos. Como houve alterações, a
proposta precisa passar por no-
va votação na Câmara dos De-
putados. Ainda fica pendente a
análise de cinco destaques apre-
sentados por algumas bancadas,
que serão votados em separado.
O chamado PLP 18 considera
como itens essenciais os com-
bustíveis, energia, telecomuni-
cações e transportes. 

Oposição
quer CPI para
enquadrar
Bolsonaro

DESAPARECIDOS NO AM

PÁGINA 5

REAÇÃO Presidente do TSE
rebate críticas de
Bolsonaro sobre  
contagem de votos 

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin
(foto), rebateu ontem declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL)
e disse que a contagem simultânea de votos nas eleições já é feita. Fa-
chin ainda afirmou que age por motivação política ou desconheci-
mento técnico quem questiona o trabalho da Justiça Eleitoral. Sem
citar o nome de Bolsonaro, o magistrado disse que há "erro" em fala
de "alta autoridade da República" sobre não ser possível realizar a
apuração paralela de votos nas eleições, ou seja, além daquela feita
pelo tribunal. Fachin afirmou que as regras aprovadas pelo TSE  para
as eleições deste ano determinam a divulgação na internet dos bole-
tins de urnas. PÁGINA 5
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Balança tem menor superávit
para mês de maio em três anos

VALTER CAMPANATO/ABRASIL
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(5/5) 12,75%
Poupança 3
(14/6) 0,65%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 0,52% (mai.)
IPCA (5) 0,28% (mai.)
CDI
0,33 até o dia 09/jun
OURO
BM&F/grama R$ 299,96
EURO Comercial 
Compra: 5,3237 Venda: 5,3243

EURO turismo 
Compra: 5,3578 Venda: 5,5378
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1033 +2,40%
DÓLAR comercial
Compra: 5,1140 Venda: 5,1146
DÓLAR turismo
Compra: 5,1199 Venda: 5,2999

CIELO ON NM 3.83 +1.32 +0.05

ENERGIAS BR ON NM 20.60 +0.64 +0.13

KLABIN S/A UNT N2 21.34 −0.09 −0.02

SUZANO S.A. ON NM 52.05 +0.70 +0.36

TAESA UNT N2 40.46 +0.30 +0.12

GOL PN N2 9.94 −14.46 −1.68

CVC BRASIL ON NM 8.21 −11.72 −1.09

MELIUZ ON NM 1.360 −11.11 −0.170

AZUL PN N2 13.70 −10.92 −1.68

PETZ ON NM 10.05 −9.87 −1.10

ELETROBRAS ON N1 40.10 −2.20 −0.90

VALE ON NM 81.88 −3.17 −2.68

PETROBRAS PN N2 29.27 −1.28 −0.38

ITAUUNIBANCOPN N1 23.81 −1.20 −0.29

PETROBRAS ON N2 32.41 −1.52 −0.50

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 30.516,74 -2,79

NASDAQ Composite 10.809,225 -4,68

Euro STOXX 50 3.505,56 -2,54

CAC 40 6.022,32 -2,67

FTSE 100 7.205,81 -1,53

DAX 30 13.427,03 -2,43

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -2,73% / 102.598,18 / -2.883,05 / Volume: 30.261.792.433 / Quantidade: 4.512.779
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Economia

Dólar salta a R$ 5,113
com mercado temendo
descontrole da inflação 
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Investidores negociaram
ontem sob o temor de que o
descontrole da inflação global
leve as principais potências
econômicas à recessão.

No Brasil, o dólar teve forte
valorização de 2,48% e subiu a
R$ 5,113, a maior cotação da
moeda americana desde 12 de
maio.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) afundou
2,73%, a 102.598 pontos.

Entre as companhias com
maior volume de negociações
no país, merecem destaque os
tombos da Eletrobras (-2,2%),
da Vale (-3,17%), da Petrobras
(-1,28%) e do Itaú (-1,2%).

Os resultados domésticos
refletiram o dia negativo no
exterior. Na Bolsa de Nova
York, o indicador de referên-
cia S&P 500 mergulhou 3,88%.
Outros dois índices importan-
tes do mercado dos Estados
Unidos, o Dow Jones (que
acompanha 30 empresas de
grande valor) e o Nasdaq (fo-
cado em companhias médias

do setor de tecnologia) desa-
baram 2,79% e 4,68%, respec-
tivamente.

O mercado financeiro
mundial permanece abalado
por dados recentes da inflação
americana, cuja alta acima do
previsto revelada na última
sexta-feira poderá influenciar
autoridades monetárias em
todo o mundo a acelerar ainda
mais suas respectivas taxas de
juros. Essa situação, em linhas
gerais, tende a valorizar moe-
das fortes, sobretudo o dólar, e
tirar investimentos de ações
de empresas negociadas nas
Bolsas.

Amanhã, o Fomc (comitê
de política monetária) do Fed
(Federal Reserve, o banco cen-
tral americano) concluirá sua
reunião de dois dias e infor-
mará a sua decisão sobre o rit-
mo de aumento dos juros no
país.

Na mesma data, o Copom,
comitê responsável por for-
mular a política monetária do
Banco Central do Brasil, tam-
bém apresentará sua decisão
sobre a taxa básica de juros do
país, a Selic.

Terça-feira, 14 de junho de 2022

COMÉRCIO EXTERNO

Balança tem menor superávit
para maio em três anos
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O
aumento do preço de
várias mercadorias
importadas e as me-

didas de lockdown na China afe-
taram a balança comercial bra-
sileira em maio. No mês passa-
do, o país exportou US$ 4,943 bi-
lhões a mais do que importou.
Esse é o superávit mais baixo pa-
ra o mês desde 2019, quando o
resultado tinha ficado positivo
em US$ 4,369 bilhões.  

Nos cinco primeiros meses do
ano, a balança comercial acu-
mula superávit de US$ 25,128 bi-
lhões. Isso representa 6,4% a me-
nos que o registrado de janeiro a
maio do ano passado (US$ 8,087
bilhões), pelo critério da média
diária. O resultado é o mais bai-
xo para o período desde 2018,
quando o superávit acumulado
tinha ficado US$ 20,005 bilhões.

Tradicionalmente, as estatís-

ticas da balança comercial são
divulgadas no primeiro dia útil
de cada mês. No entanto, por
causa da greve dos analistas de
comércio exterior, o resultado
foi adiado para hoje, um dia an-
tes de vencer o prazo legal do dé-
cimo dia útil para a divulgação.

No mês passado, o Brasil ven-
deu US$ 29,648 bilhões para o ex-
terior e comprou US$ 24,704 bi-
lhões. Tanto as exportações como
as importações bateram recorde
para meses de maio desde o início
da série histórica, em 1989. No en-
tanto, as importações cresceram
mais que as exportações.

Em maio, o valor das vendas
para o exterior subiu 8% em rela-
ção a maio do ano passado, pelo
critério da média diária. O valor
das importações aumentou
33,5% na mesma comparação.

A valorização das commodi-
ties (bens primários com cota-
ção internacional) contribuiu

para o recorde das exportações,
mas começou a aumentar o va-
lor das importações. Isso porque
o preço de diversas mercadorias
que o Brasil importa subiu, mes-
mo com a quantidade compra-
da do exterior caindo.

No mês passado, o volume de
mercadorias importadas subiu
apenas 0,1%, enquanto os preços
aumentaram 35,7%, em média,
na comparação com o mesmo
mês do ano passado. Os produ-
tos com maior impacto na balan-
ça comercial foram combustíveis
refinados, adubos e fertilizantes,
carvão, petróleo bruto, trigo e
centeio. Mesmo com a quantida-
de comprada caindo para a
maioria desses produtos, o valor
importado subiu, por causa do
encarecimento desses itens.

Nas exportações, a quantida-
de vendida caiu 7,9%, pressio-
nada pela queda nos embarques
de grãos e de minérios para a

China, que tem algumas regiões
em lockdown por causa da pan-
demia de covid-19. Os preços
médios subiram 21,9%.

ESTIMATIVA
Em abril, o governo tinha au-

mentado para US$ 111,6 bilhões
a projeção de superávit comer-
cial para 2022, por causa da valo-
rização das commodities. O sub-
secretário de Inteligência e Esta-
tísticas de Comércio Exterior,
Herlon Brandão, disse que a
próxima estimativa, a ser apre-
sentada em julho, pode ser revi-
sada para baixo por causa do
crescimento das importações.

“Dado que a importação vem
crescendo acima da taxa da últi-
ma previsão, é esperado que ela
seja revisada para cima. Então,
muito provavelmente, a próxi-
ma expectativa de saldo vai tra-
zer um valor menor, sim, para o
ano”, declarou o subsecretário.

MERCADOS

Estados enviam ao STF proposta
de acordo para redução de ICMS 
JOSÉ MARQUES E FÁBIO
PUPO/FOLHAPRESS 

Os estados apresentaram ao
STF (Supremo Tribunal Federal)
uma proposta de conciliação para
o impasse com o governo federal
sobre a redução de tributos sobre
combustíveis. O ministro André
Mendonça, que é relator da ação
no STF, deu 24 horas de prazo pa-
ra que o governo federal e o Sena-
do se manifestem sobre a suges-
tão. Após esse período, ele decidi-
rá se dará aval a um eventual

acordo entre as partes ou, caso
não haja consenso, se decidirá
por meio de liminar (de forma
provisória).

No início do mês, o ministro
havia determinado que a União e
os estados fechassem um acordo
até hoje a respeito da incidência
do ICMS sobre os combustíveis.
Ele considerou que o problema
precisava de solução "urgente e
imediata, ante a crise do preço
dos combustíveis que assola o
país". Mas, mesmo que não haja
acordo até o dia hoje e o ministro

decida provisoriamente a respei-
to do caso, os envolvidos poderão
apresentar, posteriormente, uma
nova proposta que concilie todos
os interesses.

A proposta de acordo foi ofere-
cida pelos estados nos autos so-
bre a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade ajuizada pela Presi-
dência da República, que pediu
para ser declarada inconstitucio-
nal a regulamentação formulada
pelo Comsefaz (comitê de secre-
tários estaduais de Fazenda) da
lei que buscava reduzir a tributa-

COMBUSTÍVEIS

Bolsonaro confirma que não dará
aumento a servidores públicos
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) confirmou ontem que não
haverá reajuste para servidores
neste ano. Ele disse, contudo,

que ainda está em estudo a pos-
sibilidade de dobrar o valor do
auxílio-alimentação de todas as
categorias ainda em 2022.

"Lamentavelmente, não tem
reajuste pra servidor. Nós esta-
mos tentando agora, que tem

que vencer legislação eleitoral,
dobrar, no mínimo, o valor do
auxílio-alimentação", disse a
jornalistas, em frente ao Palácio
do Planalto.

Segundo Bolsonaro, não ha-
verá reajuste por falta de recurso

no Orçamento.
O próprio presidente disse

estar discutindo essa possibili-
dade com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, com quem
teve reunião ontem, fora da
agenda.

SEM DINHEIRO

Investimentos no
Tesouro Direto crescem
e somam R$ 3,12 bi

ABRIL

LUCIANO
NASCIMENTO/ABRASIL 

Os investimentos no Tesou-
ro Direto chegaram a R$ 3,12
bilhões em abril. Os resgates
foram de R$ 1,65 bilhão. As-
sim, houve emissão líquida de
R$ 1,47 bilhão, informou on-
tem, em Brasília, a Secretaria
do Tesouro Nacional.  

O total de investidores ati-
vos no Tesouro Direto somou,
em abril, 1.935.177. De acordo
com o Tesouro, em abril houve
aumento de 34.399 investido-
res. Já o número de investido-
res cadastrados no programa
aumentou em 500.978, expan-
são de 72,8% em relação a abril
de 2021, atingindo a marca de
18.392.003 pessoas.

As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 61,22% das
operações de investimento no
mês. O valor médio por opera-
ção foi de R$ 6.324,79.

O título que mais atraiu os
investidores foi o Tesouro Se-
lic, indexado à taxa básica de
juros, que representou, em
vendas, R$ 1,83 bilhão e cor-
respondeu a 58,69% do total.

Os títulos indexados à infla-
ção (Tesouro IPCA+ e Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais)
somaram R$ 951,10 milhões e
corresponderam a 30,44% das
vendas, enquanto os títulos
prefixados (Tesouro Prefixado
e Tesouro Prefixado com Juros
Semestrais) somaram R$
339,85 milhões em vendas, ou
10,88% do total.

INDEXAÇÃO
“Nas recompras (resgates

antecipados), predominaram

os títulos indexados à taxa Se-
lic, que totalizaram R$ 939,73
milhões (56,92%). Os títulos re-
munerados por índices de pre-
ços (Tesouro IPCA+, Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais e
Tesouro IGPM+ com Juros Se-
mestrais) atingiram R$ 445,43
milhões (26,98%), e os prefixa-
dos, R$ 265,94 milhões
(16,11%)", informou o Tesouro.

Com o resultado de abril, o
investimento fechou o estoque
em R$ 89 bilhões, um aumento
de 2,99% em relação a março,
quando houve um estoque de
R$ 86,41 bilhões.

Quanto ao prazo, a maior
parcela de vendas se concen-
trou nos títulos com venci-
mento entre um e cinco anos,
que alcançaram 82,13% do to-
tal. As aplicações em títulos
com vencimento acima de 10
anos representaram 16,33%,
enquanto os títulos com venci-
mento de 5 a 10 anos corres-
ponderam a 1,54% do total.

Desse montante, 54,6% cor-
respondem a títulos remune-
rados por índices de preços,
que totalizaram R$ 48,59 bi-
lhões. Na sequência, vêm os tí-
tulos indexados à taxa Selic (R$
25,99 bilhões, ou 29,21%), e os
títulos prefixados (R$ 14,41 bi-
lhões, ou 16,19% do total).

Já em relação ao perfil de
vencimento dos títulos em es-
toque, a parcela com venci-
mento em até um ano fechou o
mês em R$ 6,37 bilhões, ou
7,16% do total. A parcela do es-
toque vincendo de um a cinco
anos foi de R$ 57,54 bilhões
(64,65%) e o percentual acima
de 5 anos representou R$ 25,09
bilhões (28,19%).

Produção de motocicletas tem
melhor resultado em sete anos
ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL 

Nos cinco primeiros meses
do ano, a produção de motoci-
cletas cresceu 22,9% em compa-
ração ao mesmo período do ano
passado, com a fabricação de
569.598 unidades, informou on-
tem a Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ci-
clomotores, Motonetas, Bicicle-
tas e Similares (Abraciclo). Se-
gundo a associação, esse foi o
melhor desempenho para o pe-

ríodo desde 2015.  
O resultado também foi posi-

tivo na comparação com maio,
quando foram produzidas
129.781 motocicletas, o que re-
presentou alta de 15,2% em
comparação a abril. Na compa-
ração anual em relação a maio
do ano passado, a alta foi de 25%.

Em relação às vendas de mo-
tocicletas no varejo, a alta foi de
25,6% no acumulado do ano, to-
talizando 515.724 unidades co-
mercializadas. Considerando-se

apenas o mês de maio, os em-
placamentos registraram o me-
lhor resultado do ano, com o li-
cenciamento de 133.344 unida-
des, alta de 23,8% em relação a
abril e de 20,8% em relação a
maio do ano passado. De acordo
com a Abraciclo, esse foi o me-
lhor desempenho para um mês
de maio desde 2012.

A maior parte dos emplaca-
mentos de motocicletas nos cin-
co primeiros meses desse ano
ocorreu na Região Sudeste

(38,6% do total), seguida pelo
Nordeste (30,1%).

EXPORTAÇÕES
De janeiro e maio deste ano

foram exportadas 20.523 moto-
cicletas, o que representou que-
da de 6,1% em comparação ao
mesmo período do ano passado.
Considerando-se apenas o mês
de maio, as exportações cresce-
ram 51,8% na comparação com
abril, com o volume de 5.990
veículos negociados.

ABRACICLO

ção de combustíveis. Na prática,
os estados decidiram de forma
que a lei não produziu efeito.

As discussões no STF envol-
vem tanto esse caso como um no-
vo projeto de lei em discussão no
Congresso que limita o ICMS so-
bre combustíveis, transportes co-
letivos, energia elétrica e teleco-
municações de forma por consi-
derá-los bens e serviços essen-
ciais. Os estados cederam em par-
te e sugeriram reduzir a base de
cálculo da taxação sobre esses
itens até o final de 2022, de modo
que a carga tributária efetiva cor-
responda à aplicação da alíquota
modal de cada estado. 

Em troca, haveria compensa-
ção integral pela União das per-
das dos estados com as novas re-
gras, usando receitas ou abati-
mento de dívidas com o Tesouro.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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País/São Paulo

Defensoria cria cotas
para pessoas trans 
em concursos

PELA PRIMEIRA VEZ

MÔNICA BEGAMO/FOLHAPRESS

O Conselho Superior da De-
fensoria Pública de São Paulo
instituiu, pela primeira vez na
história do órgão, cotas para
pessoas transexuais em con-
cursos para defensores. A deci-
são foi publicada na edição de
sábado passado do Diário Ofi-
cial paulista.

A norma estabelece que, do
total de vagas disponibilizadas
em concursos para ingresso nas
carreiras de defensores e de
servidores, 30% delas sejam re-
servadas para pessoas negras e
indígenas, 5% para pessoas
com deficiência e 2% para pes-
soas trans.

As cotas também se aplica-
rão a concursos e processos de
seleção de estágios, que ainda
terão 12,5% de suas vagas reser-
vadas para mulheres em situa-
ção de violência doméstica e fa-
miliar.

Neste último caso, as vítimas
precisarão apresentar uma au-
todeclaração no momento da
inscrição, uma cópia de boletim
de ocorrência ou uma declara-
ção feita por serviços de atendi-
mento atestando a violência.

"As reservas de vagas para
pessoas negras, indígenas,
trans e para mulheres em si-
tuação de violência doméstica
e familiar valerão pelo período
inicial de dez anos, devendo
ser renovadas sucessivamente
pelo mesmo prazo se consta-
tado objetivamente que as de-
sigualdades que ensejaram
sua implementação ainda per-
sistirem", diz a publicação no
Diário Oficial.

Negros, indígenas e trans
que desejem disputar cargos na
Defensoria Pública por meio de
cotas deverão apresentar uma
autodeclaração e passar por
uma banca examinadora -cole-
giado que deverá ter paridade
de gênero e equidade de raça
em sua composição. Já às pes-
soas com deficiência será solici-
tado um laudo biopsicossocial.

A norma também prevê
que as medidas afirmativas se-
jam estendidas, "na medida
do possível", a cargos comis-
sionados e a contratos de pres-
tação de serviços.

Caso não haja candidatos
cotistas aprovados nos proces-
sos seletivos, as vagas serão re-
manejadas entre os inscritos na
modalidade de ampla concor-
rência, respeitando a ordem de
classificação geral do concurso.

Como mostrou pesquisa Da-
tafolha no domingo passado,
metade da população se decla-
ra a favor das cotas raciais no
contexto das universidades pú-
blicas. O apoio é maior, de 60%,
entre as pessoas com filhos em
escolas particulares -que, teori-
camente, seriam preteridos
com a ação afirmativa.

Quanto mais jovem, escola-
rizada e de maior renda a pes-
soa, maior é o apoio às cotas ra-
ciais nas universidades. Posi-
cionam-se contrários à ação
afirmativa 34%. Outros 3% se
mostraram indiferentes e 12%
disseram não saber responder.

A pesquisa ouviu 2.090 pes-
soas a partir de 16 anos em 130
municípios. A margem de erro
é de dois pontos percentuais
para mais ou para menos.

TSE

Fachin rebate Bolsonaro sobre
contagem simultânea de votos 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O
presidente do TSE
(Tribunal Superior
Eleitoral), Edson Fa-

chin, rebateu ontem declara-
ções do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e disse que a contagem
simultânea de votos nas eleições
já é feita.

Fachin ainda afirmou que
age por motivação política ou
desconhecimento técnico quem
questiona o trabalho da Justiça
Eleitoral.

Sem citar Bolsonaro, o magis-
trado disse que há "erro" em fala
de "alta autoridade da Repúbli-
ca" sobre não ser possível reali-
zar a apuração paralela de votos
nas eleições, ou seja, além da-
quela feita pelo tribunal.

Fachin afirmou que as regras

aprovadas pelo TSE -artigo 230
da resolução 23.669/2021 do tri-
bunal- para as eleições deste
ano determinam a divulgação
na internet dos boletins de ur-
nas que são enviados para a to-
talização dos votos.

Esta inovação permite que
qualquer pessoa faça uma soma
simultânea, disse Fachin. O mi-
nistro discursou em evento com
magistradas.

Fachin disse que desde 2016
a Justiça Eleitoral já divulga nos
locais de votação um QR Code
com as informações dos bole-
tins de urna, o que também per-
mite a conferência dos votos.

Fachin reagiu a declarações
feitas por Bolsonaro no domingo
passado. O mandatário disse que
o TSE não acolheu sugestões de
contagem simultânea dos votos.

Em evento organizado por
apoiadores do governo, Bolso-
naro também voltou a criticar a
decisão do tribunal de rejeitar
parte das sugestões dos milita-
res para as eleições.

"A Justiça Eleitoral está prepa-
rada para conduzir a eleição de
2022 de forma limpa e transpa-
rente, tal como temos feito há 90
anos. Quem questiona demons-
tra apenas ou motivação política
ou desconhecimento técnico do
assunto", disse ainda Fachin.

A Folha mostrou que, em
2020, a apuração de votos para
prefeito de Jaboticabal, no inte-
rior de São Paulo, ainda estava
zerada no site da Justiça Eleito-
ral, mas, na cidade, um dos can-
didatos já comemorava enquan-
to outros reconheciam a derrota.

Isso é possível porque, ao fi-

nal da votação, cada urna impri-
me um comprovante com o total
de votos nela registrados, os cha-
mados boletins de urna. Uma via
deve ser afixada pelos mesários
na porta de cada seção eleitoral.
Também os fiscais de partidos
podem requisitar uma via.

Ontem, o presidente do TSE
respondeu à cobrança mais re-
cente do ministro da Defesa,
Paulo Sérgio Nogueira, sobre as
eleições de 2022.

Em documento de três pági-
nas, Fachin evitou escalar a crise
com os militares. Ele mencio-
nou o "necessário diálogo insti-
tucional" como meio para forta-
lecer a democracia, dias após o
general afirmar que as Forças
Armadas se sentem despresti-
giadas no debate sobre o siste-
ma eletrônico de votação

Bolsonaristas tentam impedir
candidatura de Moro no PR 

Após ver a Justiça Eleitoral im-
pedir sua candidatura em São
Paulo, o ex-juiz Sergio Moro en-
frenta resistência dentro do seu
partido, a União Brasil, para ser
candidato pelo Paraná.

A ala bolsonarista da União
Brasil protocolou, ontem, um pe-
dido interno para impugnar sua
filiação ao partido, o que pode
impedir sua candidatura.

O questionamento foi apre-
sentado ao diretório estadual do
Paraná. O protocolo tem como
base uma resolução do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) de
2006.

Quem entrou com o pedido
de impugnação da filiação de
Moro no União Brasil foi Cristia-

ne Mesquita, filiada pouco co-
nhecida no partido e que integra
a ala bolsonarista da sigla.

Moro abandonou a magistra-
tura em 2018 para tornar-se mi-
nistro da Justiça de Jair Bolsona-
ro (PL) e deixou o governo em
2020, acusando o presidente de
tentar interferir politicamente na
PF para blindar sua família de in-
vestigações. Desde então, o ex-
juiz sofre rejeição de apoiadores
do mandatário.

O documento apresentado
ontem requer que seja declarada
"a inexistência de filiação do im-
pugnado (Sergio Moro) ao União
Brasil do Paraná e, com isso,
afastar desde já as suas preten-
sões políticas no estado tendo

em vista os enormes prejuízos
que causará aos demais filiados e
ao nome da agremiação perante
a sociedade".

A linha de argumentação é de
que, uma vez que a filiação é cir-
cunscrita ao estado para a candi-
datura a cargos estaduais, Moro,
por estar filiado ao União Brasil
de São Paulo, só poderia sair can-
didato a algum cargo paulista.

Caso quisesse concorrer a de-
putado ou senador pelo Paraná,
teria que mudar seu vínculo para
o diretório estadual paranaense,
o que seria considerada uma no-
va filiação -o que, pela lei, o im-
pediria de concorrer, já que o
prazo para filiações das Eleições
deste ano já acabou.

UNIÃO BRASIL

Justiça nega pedido de prisão 
de PRFs assassinos de Genivaldo

A Justiça Federal em Sergipe
negou ontem o pedido de prisão
preventiva dos três policiais rodo-
viários federais que participaram
da ação que matou Genivaldo de
Jesus dos Santos, na cidade de
Umbaúba, no dia 25 de maio.

O pedido foi feito por advoga-
dos da família de Genivaldo. Na
decisão, o juiz da 7ª Vara Federal
de Sergipe considerou prejudica-
do o pedido de prisão, pois "na fa-
se de investigação, apenas autori-
dade policial e Ministério Público

Federal podem solicitá-la".
Genivaldo tinha 38 anos e era

esquizofrênico. Ele foi morto de-
pois que policiais soltaram uma
bomba de gás dentro do porta-
malas da viatura em que ele foi
colocado, após ser detido por diri-
gir uma moto sem capacete.

Os policiais envolvidos na
abordagem são Kleber Nasci-
mento Freitas, Paulo Rodolpho
Lima Nascimento e William de
Barros Noia. Eles foram afastados
pela PRF (Polícia Rodoviária Fe-

deral) de suas funções de policia-
mento.

No pedido de prisão, a defesa
da família afirma que houve frau-
de processual, uma vez que os po-
liciais tentaram "ludibriar as auto-
ridades". No boletim de ocorrên-
cia, os agentes informaram que
Genivaldo teve um "mal súbito"
no trajeto para a delegacia e foi le-
vado para o hospital, onde teria
morrido.

A família argumenta, ainda,
que a prisão preventiva teria o ob-

jetivo de garantir a ordem públi-
ca, evitando "pertubações que a
sociedade venha a sentir com a li-
berdade de determinados autores
de delitos".

O Ministério Público Federal
também rejeitou o pedido de pri-
são. Em seu parecer, o MPF afir-
ma, por exemplo, que "o laudo
necroscópico ainda não foi con-
cluído". Laudo preliminar do IML
(Instituto Médico Legal), divulga-
do no dia 27, apontou morte por
asfixia.

SERGIPE

Motoboys protestam por
mudança nas mochilas 

SINDIMOTO

Dezenas de motoboys reali-
zaram na tarde de ontem um
protesto pelas ruas de São Paulo
no momento em que represen-
tantes do Sindimoto-SP partici-
pavam de uma reunião com os
responsáveis por mobilidade,
trânsito e transporte da Prefeitu-
ra de São Paulo. No encontro foi
discutida a padronização para
quem trabalha com entregas em
motocicletas, evitando a confu-
são com falsos entregadores que
têm praticado assaltos.

Os motoboys se concentra-
ram na sede da entidade, no
Brooklin, na zona sul, de onde
seguiram em motociata para a
rua Boa Vista, na região cen-
tral, onde foi realizado o en-
contro dos representantes com
o secretário de Mobilidade e
Trânsito, Ricardo Teixeira, e o
secretário executivo de Trans-
porte e Mobilidade Urbana,
Gilmar Miranda.

Entre as propostas, o Sindi-
moto propõe a troca das mochi-
las (bags) por baús, que deverão
contar com um número provi-
sório de cadastramento na pre-
feitura, bem como da placa da
moto. Também sugere a inscri-
ção e conclusão de curso para
motofretistas como condição
para ter uma licença definitiva.

No fim de maio, o sindicato
entregou aos representantes da
segurança pública proposta se-

melhante. Durante um protesto,
cerca de 500 entregadores se
concentraram em frente ao
Masp (Museu de Artes de São
Paulo), na avenida Paulista. Por
volta as 17h30, eles pararam a
marginal Pinheiros, na altura da
ponte João Dias, sentido Interla-
gos, na zona sul.

A Operação Sufoco, que
aborda entregadores de moto,
foi implantada depois do assas-
sinato de Renan Silva Loureiro,
20, morto por um falso entrega-
dor na zona sul da cidade.

Após o protesto do fim de
maio, a Secretaria da Segurança
Pública afirmou que era sensível
aos pedidos dos trabalhadores
com motocicleta, mas que con-
tava com a compreensão e com
a colaboração com as blitze da
Polícia Militar.

"Essa é uma das diversas
ações lançadas no começo do
mês para combater os crimes
praticados por falsos entregado-
res. O objetivo da operação não
é penalizar os trabalhadores,
mas, pelo contrário, dar mais
condições de segurança para o
exercício da profissão e dar mais
sensação de segurança para a
população em geral", disse, na
ocasião.

Segundo a pasta estadual, até
então, foram recuperadas nas
operações 130 motocicletas fur-
tadas ou roubadas.

Nota
SP: PROGRAMA OFERECE VAGAS EM 
CAPACITAÇÃO GRATUITA PARA EXPORTAÇÃO

A Agência Paulista de Promoção de Investimentos e
Competitividade (InvestSP) e a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de São Paulo abriram as inscrições para o
Programa Paulista de Capacitação para Exportações, o Exporta
SP, que selecionará 150 startups, micro, pequenas e médias
empresas, de todas as regiões do estado, interessadas em
receber treinamento para acessar o mercado internacional. Os
empresários têm até 17 de junho para fazer o cadastro pelo
site da InvestSP. A participação no programa é gratuita e por
meio de plataformas online. O curso dura quatro meses e
todas as empresas participantes contam com suporte da
InvestSP por até dois anos após o encerramento do curso. 

Oposição no Sanado articula CPI
e quer Bolsonaro sob pressão 
JULIANA BRAGA/FOLHAPRESS

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) articula uma
CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) da Violência na Ama-
zônia após o desaparecimento
do indigenista Bruno Pereira e
do jornalista Dom Phillips.

Ontem, Randolfe solicitou ao
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), a instala-
ção de uma Comissão Temporá-
ria Externa com nove membros
para, no prazo de 60 dias, acom-
panhar as buscas e investigar in
loco as causas e as providências
adotadas diante do desapareci-
mento.

Segundo o parlamentar, as

conclusões dessa comissão de-
vem subsidiar o pedido de aber-
tura da CPI.

Essa será mais uma iniciativa
da oposição no Senado para
manter o presidente Jair Bolso-
naro (PL) na mira por suas even-
tuais ações e omissões na Ama-
zônia.

Mais organizada do que na
Câmara, em função da atuação
conjunta na CPI da Covid, a
oposição no Senado vê no epi-
sódio uma chance de cobrar o
presidente sua responsabilida-
de na política para a região e,
ainda, desgastá-lo no ano em
que disputa a reeleição.

Na Comissão de Direitos Hu-
manos, presidida pelo senador

Humberto Costa (PT-PE), haverá
uma audiência pública amanhã
para debater os ataques à liber-
dade de imprensa e os riscos da
atividade jornalística no Brasil.

Foram convidados os jorna-
listas Patrícia Campos Mello,
da Folha de S.Paulo, Jamil Cha-
de, do UOL, e Silvio Costa, do
Congresso em Foco, que foi al-
vo de ameaças após um de seus
repórteres ter denunciado um
esquema de fake news pró-Bol-
sonaro.

A Comissão de Direitos Hu-
manos esteve em Roraima em
maio, após denúncias de violên-
cia de garimpeiros ilegais contra
o povo Yanomami. O relatório
desta missão deve conter de-

núncia de atuação de organiza-
ções criminosas na região.

Ontem, Bolsonaro afirmou
haver indícios de que o indige-
nista e o jornalista tenham sido
submetidos "a alguma maldade".

"Os indícios levam a crer que
fizeram alguma maldade com
eles, porque já foram encontra-
dos boiando no rio vísceras hu-
manas que já estão em Brasília
para fazer DNA", afirmou.

Os dois já estão desapareci-
dos há uma semana.

As autoridades à frente das
investigações ouviram seis pes-
soas e apuram a possível relação
com o caso de um pescador pre-
so na terça-feira passada por
porte de munição ilegal.

DESAPARECIDOS NO AM

OUTONO: Nublado com garoa. 
Tarde e noite com muita nebulosidade.Manhã Tarde Noite

06:44 17:26
11º20º 25%

Nota
SERVIDORES
APROVAM GREVE
APÓS FALA DE
PRESIDENTE DA FUNAI 

Servidores da Funai
(Fundação Nacional do
Índio) aprovaram estado de
greve para hoje, por 24
horas. Os trabalhadores
querem que o presidente
da instituição, Marcelo
Augusto Xavier da Silva, se
retrate sobre a informação
de que Bruno Pereira e
Dom Phillips, desaparecidos
desde último dia 5, teriam
tido contato com indígenas
sem autorização, e que
acionará o Ministério
Público Federal para apurar
o caso. Outra reivindicação
é de que sejam enviadas
de segurança pública para
garantir a integridade física
de servidores em todas as
bases de proteção do Vale
do Javari. 



Em depoimento, 
Dr. Jairinho nega ter
matado Henry Borel

2ª VARA CRIMINAL

MARIANA
MOREIRA/FOLHAPRESS

O ex-vereador carioca Jairo
Souza Santos Júnior, o Dr. Jai-
rinho, disse ontem que não te-
ve culpa pela morte de seu en-
tão enteado, Henry Borel, 4. O
político é acusado pela morte
da criança.

A declaração foi feita du-
rante seu depoimento na 2ª
Vara Criminal da capital flu-
minense, responsável pelo ca-
so. O garoto morreu na ma-
drugada do dia 8 de março do
ano passado.

"Eu não sou culpado disso
que estão me acusando. Isso
não é verdade, isso não acon-
teceu, por Deus. Meu relacio-
namento com ele sempre foi
de carinho", disse o acusado,
com a voz embargada durante
uma fala de abertura concedi-
da pela juíza Elizabeth Macha-
do Louro.

Em sua fala, Jairinho lem-
brou de situações da própria
infância e fez um histórico da
dinâmica dos pais e dos pais
de Monique Medeiros, sua ex-
mulher e mãe de Henry –ela é
acusada de homicídio, falsida-
de ideológica e coação de tes-
temunha

"A dor é muita doutora. Dói
muito. O legista tem os laudos
incongruentes. Alguém que
agride alguém vai ser abraça-
do? Eu abria a porta do aparta-
mento e ele saia correndo e fa-
lando 'tio Jairinho, tio Jairi-
nho. Isso é comportamento de
gente que é agredida?", falou o
ex-vereador.

Na denúncia, o Ministério
Público afirma que Jairinho
cometeu o crime por sadismo.
Pela argumentação da Promo-
toria, ele tinha prazer em ma-
chucar o menino, enquanto
Monique, tirava vantagens fi-
nanceiras da situação. Ambos
presos desde abril do ano pas-
sado acusados de homicídio
triplamente qualificado.

Jairinho disse que não seria
capaz de fazer mal a uma
criança. "Quem seria capaz de
fazer mal a uma criança? Esse
não é meu perfil, essa roupa
não me cabe. Henry não teve
23 lesões e a imprensa conti-
nua noticiando isso. Tá mais
do que provado que não hou-

ve (agressões)".
Ele também disse ter vivido

um namoro intenso e feliz
com Monique até janeiro de
2019 e apontou que durante
esse tempo chamou a atenção
dele o comportamento cari-
nhoso da companheira.

"O que eu pude observar
era que a família era unida e
muito feliz. Quem ensinou
Henry a ouvir músicas católi-
cas era a Monique; quem ensi-
nava o Henry a orar era a Mo-
nique; quem segurava ele no
colo como bebê era Monique.
Quando falo disso, falo do an-
jo Henry", contou.

Jairinho também chorou ao
falar da mãe que, segundo ele,
não sai de casa desde que ele
foi preso. Disse que ela ques-
tionava o namoro com Moni-
que, e fez um alerta quando
foram morar juntos.

O ex-vereador defendeu
que sua vida pessoal e particu-
lar sempre foi marcada por
muito diálogo. Afirmou que
nunca encostou em crianças e
também disse nunca ter pisa-
do em uma delegacia antes do
início das acusações.

O laudo da reprodução da
morte do menino afirmou que
Henry sofreu 23 lesões produ-
zidas por ação violenta entre
às 23h30 e às 3h30 daquela
noite.

Entre as ações estão esco-
riações e hematomas em vá-
rias partes do corpo, infiltra-
ções hemorrágicas em três re-
giões da cabeça, laceração no
fígado e contusões no rim e no
pulmão.

Monique Medeiros disse du-
rante audiência de instrução,
em fevereiro, que foi intimida-
da e ameaçada de morte dentro
do Complexo Penitenciário de
Gericinó, em Bangu. E por isso,
foi colocada em liberdade, e
cumpre prisão domiciliar com
tornozeleira eletrônica.

Ela disse também que Jairi-
nho a submetia a uma rotina
de abusos e violências físicas e
verbais, que teriam começado
em novembro de 2020.

Monique diz ainda que te-
ria sido obrigada por ele a blo-
quear homens nas redes so-
ciais, a demitir o personal trai-
ner e a apagar fotos de sua
conta no Instagram.

JAPÃO

Parlamento endurece pena
de prisão para insultos online 
O

Parlamento do Japão
aprovou ontem um
projeto de lei para

endurecer a pena para casos de
assédio moral pela internet, o
chamado cyberbullying.

A discussão sobre o aumento
da rigidez da punição a insultos
online ganhou tração após o sui-
cídio de Hana Kimura, 22, luta-
dora profissional e participante
do reality show "Terrace House",
exibido pela plataforma Netflix,
em maio de 2020, após ser alvo
de ataques em redes sociais.

O projeto aumenta a pena de
ofensas proferidas pela internet,
hoje estipulada em 30 dias de
detenção ou multa de 10 mil ie-
nes (R$ 383), para um ano de
prisão e multa de 300 mil ienes

(R$ 11,5 mil), de acordo com a
agência de notícias Kyodo. O
prazo de prescrição do crime
também aumenta de um para
três anos.

A proposta que altera o Códi-
go Penal foi aprovada ontem pe-
la Câmara dos Conselheiros, o
equivalente ao Senado, após
passar pela Câmara dos Repre-
sentantes, o equivalente à Câ-
mara dos Deputados da Dieta
Nacional, como é chamado o
Parlamento japonês.

Houve críticas da principal
legenda da oposição, o Partido
Democrático Constitucional, de
que a mudança poderia ser usa-
da para reprimir a liberdade de
expressão e coibir manifesta-
ções legítimas contra políticos.

O projeto, no entanto, conse-
guiu ser aprovado após um
acordo entre as legendas estipu-
lar uma reavaliação da nova le-
gislação daqui a três anos, se-
gundo a agência de notícias.

O suicídio de Hana chocou o
país e teve repercussão interna-
cional. De família de lutadores
profissionais, a jovem vinha
competindo até ser convidada
para participar do famoso reali-
ty show exibido pela Netflix, em
que jovens dividem uma casa
em Tóquio.

Criticada por sua participa-
ção no programa, ela se tornou
alvo de assédio online e chegou
a escrever em rede social que es-
tava triste com as centenas de
mensagens de ódio que vinha

recebendo todos os dias.
Pouco depois, foi encontrada

morta. Na ocasião, dois ho-
mens, que viviam nas cidades
de Osaka e Fukui, receberam
multas de 9.000 ienes (R$ 345)
cada um por comentários feitos
nas redes sociais da lutadora.
Após críticas de que a pena era
branda, o Parlamento começou
a ser pressionado para mudar a
legislação.

Uma das vozes mais ativas
pela mudança na lei foi a mãe da
jovem, Kyoko, que afirmou que
ela própria continuava a receber
mensagens de ódio pela internet
com acusações de que usava o
nome da filha para se promover.
O programa foi suspenso desde
então.

Bachelet não tentará novo mandato
como comissária de direitos humanos 

A chilena Michelle Bachelet,
70, alta comissária para direitos
humanos da ONU, disse ontem,
em um anúncio surpresa, que
não disputará mais um mandato
à frente do cargo.

O anúncio foi feito durante o
início da 50ª sessão do Conselho
de Direitos Humanos, em Gene-
bra, e chegou poucas semanas
após Bachelet retornar de uma
visita à China –a primeira de um
alto comissário em pelo menos
15 anos– na qual foi alvo de críti-
cas de especialistas, organiza-
ções e ativistas de direitos hu-
manos.

Ela, que também é ex-presi-
dente do Chile, foi ao país de Xi
Jinping para, entre outras coi-
sas, acompanhar a situação em
Xinjiang, província de 1,6 mi-
lhão de km² onde o regime é
acusado de reprimir e encarce-
rar massivamente a minoria
muçulmana uigur.

Ao retormar da visita, Bache-
let, frustrando expectativas, afir-
mou que sua presença no país
asiático não havia configurado
uma investigação. Ela tampouco
divulgou um relatório sobre a si-
tuação local, que já estaria pron-
to e é amplamente reivindicado
por ONGs.

"Como meu mandato de alta
comissária chega ao fim, a 50ª
sessão do Conselho será a últi-
ma em que me expresso", disse a
chilena nesta segunda. Ela não
forneceu quaisquer razões para
deixar o cargo, e seu nome era
cotado como um dos possíveis
para substituir o português An-
tónio Guterres como secretário-
geral das Nações Unidas.

Sobre a China, afirmou que
seu escritório trabalha numa
avaliação sobre Xinjiang e que o
conteúdo seria compartilhado
com o regime de Xi antes de ser
disponibilizado ao público. Ne-

nhum cronograma foi forneci-
do. Ativistas acusam Bachelet de
ter oratória menos crítica em re-
lação a Pequim do que a outras
nações onde há violação massi-
va de direitos humanos, como a
também asiática Mianmar.

Formada em medicina, Ba-
chelet começou seu ativismo
político durante a ditadura mili-
tar de Augusto Pinochet (1973-
1990). O pai da chilena foi morto
pelo regime, e ela e sua mãe
também foram detidas e tortu-
radas. Bachelet chegou a se exi-
lar, primeiro na Austrália e de-
pois na Alemanha Oriental. Ela
cumpriu dois mandatos presi-
denciais: primeiro, de 2006 a
2010 e, depois, de 2014 a 2018.

A pressão em torno de sua
postura frente ao regime chinês
cresceu na sexta (10), quando 42
relatores especiais da ONU, em
comunicado conjunto, pediram
uma mudança de postura das

autoridades chinesas, mas tam-
bém mandaram recados para a
alta comissária.

Os especialistas dizem reco-
nhecer a importância do diálogo
construtivo de Bachelet com o
regime da China, mas salientam
que esse compromisso não
substitui a "urgente necessidade
de uma avaliação completa da
situação dos direitos humanos
no país, especialmente nas re-
giões de Xinjiang, Tibete e Hong
Kong".

Os Estados Unidos também
já haviam se manifestado sobre
o assunto, alegando estarem
preocupados com o "silêncio da
alta comissária frente à indiscu-
tível evidência de atrocidades
em Xinjiang".

Ainda durante sua fala nesta
segunda, Bachelet mencionou
extensa lista de violações de di-
reitos humanos ao redor do
mundo.

ONU

Exame descarta caso 
de varíola dos macacos 

MACAÉ

Os laudos do Laboratório
Molecular de Virologia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e do Lacen, o labo-
ratório da Secretaria Estadual de
Saúde (SES), deram negativo
para infecção de varíola (mon-
keypox vírus), chamada varíola
dos macacos, em um paciente
em Macaé, no norte fluminense.  

A informação do resultado
do laudo foi divulgada em nota
da Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde,
no site da Prefeitura de Macaé.

“A Vigilância Epidemiológica
da Secretaria municipal de Saú-
de informa que o laudo dos exa-
mes realizados pelo laboratório
molecular de virologia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) atesta como nega-
tivo para a infecção de varíola
(monkeypoxvírus) o diagnóstico
do paciente de 43 anos, não resi-
dente de Macaé, internado em
isolamento em hospital particu-
lar da cidade desde a última
quarta-feira”, apontou.

A nota diz ainda que o estado
de saúde do paciente é estável.
“Ele passará por avaliação clíni-
ca ontem com a previsão de alta
ainda hoje”.

O Centro de Informações Es-
tratégicas de Vigilância em Saú-
de (CIEVS) informou que o re-
sultado deu negativo e que o pa-
ciente realizou os exames com-
plementares preconizados pelo

Ministério da Saúde (MS). “Até
o momento, não há nenhum ca-
so de monkeypox confirmado
no estado”, completou.

De acordo com a SES, em
maio, o CIEVS orientou as secre-
tarias municipais de Saúde so-
bre a detecção e o monitora-
mento de possíveis casos da
doença. “A medida tem como
objetivo garantir que as vigilân-
cias municipais e estadual se-
jam notificadas dos possíveis ca-
sos e possam fazer o acompa-
nhamento da evolução da doen-
ça”, apontou.

DOENÇA
A pasta acrescentou que a

monkeypox é uma doença viral,
que causa erupções que geral-
mente se desenvolvem pelo ros-
to e depois se espalham para ou-
tras partes do corpo, incluindo
os órgãos genitais. A transmis-
são entre humanos ocorre, prin-
cipalmente, por meio de contato
pessoal com secreções respira-
tórias, lesões de pele de pessoas
infectadas ou objetos recente-
mente contaminados.

“Os casos recentemente de-
tectados apresentaram uma
preponderância de lesões na
área genital. A erupção cutânea
passa por diferentes estágios e
pode se parecer com varicela ou
sífilis, antes de finalmente for-
mar uma crosta, com posterior
cicatrização. 

Nota
DIRETORA DA OMC VÊ CAMINHO 
DIFÍCIL PARA ACORDOS COMERCIAIS

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi
Okonjo-Iweala, expressou um otimismo cauteloso no domingo
passado, de que mais de 100 ministros do Comércio,
reunidos em Genebra, alcançarão um ou dois acordos globais
nesta semana, mas alertou que o caminho será turbulento e
com obstáculos. Ela disse que o mundo mudou desde a
última conferência de ministros da OMC, há quase cinco
anos. "Eu queria poder dizer que para melhor. Certamente se
tornou mais complicado", externou em entrevista antes da
reunião de 12 a 15 de junho, listando a pandemia de covid-
19, a guerra na Ucrânia e as amplas crises de alimentos e
energia como partes de uma "policrise". Em discurso na
abertura da conferência, a chefe da OMC pediu a ministros
que "mostrem ao mundo que a OMC pode" assumir suas
responsabilidades e alcançar acordos sobre temas como
redução de subsídios à pesca, ampliação do acesso a vacinas
contra covid-19, segurança alimentar e definição de um rumo
para a reforma da própria OMC. "O que resta a ser decidido
requer vontade política - e eu sei que vocês têm - para nos
levar até a linha de chegada", afirmou, alertando que será
um desafio. 

Anistia acusa Rússia de crimes de
guerra em Kharkiv, na Ucrânia

Os bombardeios constantes
da Rússia contra a cidade de
Kharkiv, no leste da Ucrânia,
com munições de fragmentação
e o espalhamento de minas ter-
restres são crimes de guerra que
mataram indiscriminadamente
centenas de civis, afirmou a
Anistia Internacional nesta se-
gunda-feira.

Segunda maior cidade da
Ucrânia, Kharkiv esteve sob
bombardeio quase constante
desde o início da invasão pela

Rússia, em 24 de fevereiro, até
que as forças ucranianas conse-
guiram afastar as tropas russas
em maio. Segundo a Ucrânia,
606 civis foram mortos nos ata-
ques, e 600.000 pessoas foram
retiradas da cidade.

"Os repetidos bombardeios
de bairros residenciais em Khar-
kiv são ataques indiscriminados
que mataram e feriram centenas
de civis e, como tal, constituem
crimes de guerra", disse a Anis-
tia Internacional no relatório da

investigação de 14 dias, entre
abril e maio, que fez no local.

O Ministério da Defesa da
Rússia não respondeu às acusa-
ções. Em outras ocasiões, a Rús-
sia negou ter mirado civis e acu-
sou a Ucrânia de falsificar pro-
vas de crimes de guerra.

Nem a Rússia nem a Ucrânia
são signatárias do acordo inter-
nacional que proíbe as muni-
ções de fragmentação. Mas o
uso de tais armas ainda pode
ser considerado crime de guerra

se for indiscriminado e matar
ou prejudicar civis, segundo a
entidade

O órgão afirma que também
descobriu que as forças ucra-
nianas violaram o direito inter-
nacional humanitário ao posi-
cionar artilharia perto de pré-
dios residenciais, atraindo fogo
russo, mas ressalta que "de for-
ma alguma isso justifica o im-
placável bombardeio indiscri-
minado da cidade pelas forças
russas".

MATANÇA DE CIVIS

OUTONO: Nublado com pancadas de chuva. 
À noite não chove.

Manhã Tarde Noite
06:29 17:16
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